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Abstract 

The concept of oral health literacy is to raise an 

awareness in oral health promotion. By evaluating the oral 

health literacy, this will help contributing more information 

for effective improvement of oral health promotion.  

The research aimed to 1) develop and evaluate 

quality of the oral health literacy test, and 2) evaluate oral 

health literacy of primary school students. The samples 

were 500 students who studied in grade 4-6, in year 

2018, in Suphanburi Province. Data were collected through 

the developed test, and were analyzed by confirmatory 

factor analysis; Item Response theory two-parameter GRM 

model and cognitive diagnostic models. 

For the result the oral health literacy test had 6 

factors, which included accessibility of information about 

oral health, understanding information about oral health, 

evaluation of information about oral health, usage of 

information about oral health, communication with dental 

profession and support from society. The developed oral 

health literacy model fitted empirical data, (
2
/df = 2.06, 

RMSEA = 0.046, and SRMR = 0.048), and had an 

acceptable criterion-related validity coefficient. According to 

the evaluation of oral health literacy of 4
th
-6

th
 grade 

students, 14.84% of students had oral health literacy in 6 

factors. Considering individual factor of oral health literacy, 

the most proficient factor was communication with dental 

profession, followed by support from society. The most 

deficiency factor was understanding information about oral 

health, followed by accessibility of information about oral 

health. Therefore, the developed scale provided valid and 

reliable information for dental personnel to be used for 

diagnosing and enhancing oral health literacy for students. 
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บทคดัยอ่ 

 ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากเป็นแนวคิดท่ีนํามาใช้

ในการสรา้งเสริมสุขภาพช่องปากมากขึ้ นในปัจจุบนั ดังน้ันการ

ประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก จะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

นํ ามา ใช้ใ นการสร้า ง เ ส ริม สุ ขภาพช่ อ งปาก ได้อย่ า งมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 การวิจัยครั้ ง น้ีมีวัต ถุประสงค์เ พ่ือ  1) พัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความรอบรู ้ด้านสุขภาพช่องปาก     

ของนักเรียนประถมศึกษา และ 2) ประเมินความรอบรูด้า้น

สุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปีการศึกษา 2561 จํานวน 500 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย    

ใชแ้บบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก การวิเคราะหข์อ้มูล  

ใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวินิจฉัยทาง    

พุทธิปัญญา 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพ

ช่องปากมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเขา้ถึงข ้อมูลเก่ียวกับ

สุขภาพช่องปาก ความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก การ

ประเมินค่าขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก การใชข้อ้มูลเก่ียวกบั

สุขภาพช่องปาก การส่ือสารกับวิชาชีพทันตกรรม และการ

สนับสนุนจากสังคม โมเดลการวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่อง

ปากสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (
2
/df = 2.06, RMSEA = 

0.046, SRMR = 0.048) และแบบวดัมีความตรงตามเกณฑ์

สมัพนัธ์ 2) การประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของ

นักเรียนประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมีรูปแบบความรอบรูด้า้น

สุขภาพช่องปากครบทั้ง 6 ประกอบ รอ้ยละ 14.84 เมื่อ

พิจารณารายองค์ประกอบของความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก 

พบว่า องค์ประกอบท่ีนักเรียนมีความรอบรูม้ากท่ีสุดคือ การ

ส่ือสารกับวิชาชีพทันตกรรม รองลงมาคือ การสนับสนุนจาก

สงัคมส่วนองค์ประกอบท่ีนักเรียนมีความบกพร่องมากท่ีสุดคือ 
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ความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก รองลงมาคือ การเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปากดงัน้ัน

ทนัตบุคลากรควรสรา้งเสริมความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากใหก้บันักเรียน และนําแนวคิดความรอบรู ้

ดา้นสุขภาพมาประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งเสริมสุขภาพช่องปาก 

ค าส าคญั:การประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก; ประถมศึกษา 

บทน า 

 สภาวะสุขภาพช่องปากมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่ม

นักเรียนประถมศึกษา เป็นช่วงวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากฟันน้ํานมเป็นฟันถาวร และจะมีฟันถาวรขึ้ น

ครบ 28 ซ่ี ในช่วงอายุ 12 ปีซ่ึงช่วงอายุน้ีจะสามารถคาดแนวโน้มของการมีฟันผุเมื่อมีอายุมากขึ้ นได้
1

และจากรายงานการสาํรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2560 พบว่า มีความชุกของโรค

ฟันผุในเด็กอายุ 12 ปี รอ้ยละ 52.0 โดยมีค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุด 1.4 ซ่ี/คนและมีสภาวะเหงือกอกัเสบ

สูงถึงรอ้ยละ 66.3 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีค่อนขา้งคงท่ีเมื่อเทียบจากการสาํรวจครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2555 นักเรียน

ประถมศึกษาจึงเป็นช่วงอายุท่ียงัคงมีปัญหาดา้นสุขภาพช่องปาก โดยปัญหาโรคในช่องปากน้ันมีหลาย

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก (Oral health literacy) ท่ีมีการศึกษาพบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัสุขภาพช่องปาก
2-3

 และสมาคมทนัตแพทยอ์เมริกนั (American Dental Association) 

มีการกาํหนดแผนกลยุทธใ์นการสรา้งเสริมความรอบรูสุ้ขภาพช่องปากรวมถึงเสนอกรอบแนวคิดท่ีระบุ

วา่ ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากมีความสมัพนัธก์บัผลลพัธสุ์ขภาพช่องปาก
4  

ความรอบรูด้า้นสุขภาพ

ช่องปาก ไดร้บัการนิยามไวว้า่ “ระดบัท่ีบุคคลมีความสามารถท่ีจะไดร้บัการคิดวิเคราะหแ์ละเขา้ใจขอ้มูล

สุขภาพขั้นพ้ืนฐานในช่องปากและบริการท่ีจาํเป็นในการตดัสินใจดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสม”
5 

จากนิยาม

ดังกล่าวความรอบรู ้ด้านสุขภาพช่องปากจึงเป็นกลุ่มทักษะท่ีอธิบายความสามารถของบุคคลได้

ครอบคลุมกวา่ความรูค้วามจาํซ่ึงเป็นทกัษะท่ีนิยมใชใ้นการสรา้งเสริมสุขภาพช่องปากในปัจจุบนั 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากในต่างประเทศพบว่า

เคร่ืองมือวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่ จะเน้นวดัทกัษะความรูค้วามเขา้ใจดา้นคาํศัพท์

ทางทนัตกรรม
6 

และมีนักวิจยัหลายท่านท่ีพยายามพฒันาแบบวัดความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากใหม้ี

มิติท่ีกวา้งขึ้ นตามนิยามความรอบรูด้า้นสุขภาพขององคก์ารอนามยัโลก เพ่ือประเมินความรอบรูด้า้น

สุขภาพช่องปากไดอ้ย่างครอบคลุม ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาเก่ียวกับความรอบรูด้า้นสุขภาพ   

ช่องปากไม่มากนัก เช่นมีการพฒันาแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากโดยใชแ้นวคิดจากการวดั

ความรอบรูด้า้นสุขภาพทัว่ไปในกลุ่มผูสู้งอาย
7
และในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาแต่พบว่าศึกษาในกลุ่ม

ประชากรขนาดเล็ก
2,8 

จึงทาํใหผ้ลการศึกษายงัไม่สามารถอธิบายความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของ

นักเรียนประถมศึกษาไดค้รอบคลุม ดังน้ันการพัฒนาเคร่ืองมือวัดความรอบรูสุ้ขภาพช่องปากใหม้ี

คุณภาพโดยมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนักเรียนประถมศึกษา จะช่วยใหก้ารวดัและประเมินความ

รอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษามีความน่าเช่ือถือ สามารถนําผลการประเมินไปใชใ้น

การพฒันางานดา้นทนัตสาธารณสุข และในการวิจยัครั้งน้ีมีการประยุกตใ์ชก้ารวินิจฉยัทางพุทธิปัญญา

(Cognitive Diagnostic Model) โมเดล Deterministic Input, Noisy ‘‘And’’ gate; DINAเป็นโมเดลการ
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ประเมินผลการศึกษาท่ีสามารถใหผ้ลการวินิจฉัยความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากองค์ประกอบท่ีมี    

ความบกพร่อง ซ่ึงจะมีประโยชน์กบัทนัตบุคลากรท่ีจะนําผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพ

ช่องปากใหก้บันักเรียนประถมศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียน

ประถมศึกษา 

2.  เพ่ือประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา 

 

วสัดุและวิธีการ 

 การวิจัยครั้งน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจัยและพฒันา (Research and Development) ท่ีมีการ

ดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพ       

ช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา และ ขั้นประเมินความรอบรูด้ ้านสุขภาพช่องปากของนักเรียน

ประถมศึกษา ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6 ในจังหวัด

สุพรรณบุรี จาํนวน 500 คน ซ่ึงเป็นการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามหลกัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชิงยืนยนั ท่ีใชจ้าํนวนกลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปร
9
 กลุ่มตัวอย่างไดม้าจากการสุ่มตัวอย่างสอง

ขั้นตอน โดยขั้นแรกสุ่มโรงเรียนจากสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาํนวน  4 

โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจํานวน 1 โรงเรียน และสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจาํนวน 1 โรงเรียน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ขั้นท่ี 2 สุ่มนักเรียนจากแต่ละ

โรงเรียนตามระดบัชั้น และหอ้งเรียน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งน้ีคือแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราประมาณค่า 4 ระดบั ไดแ้ก่ ยาก (1 คะแนน), ค่อนขา้งยาก (2 คะแนน), ค่อนขา้งง่าย 

(3 คะแนน) และง่าย (4 คะแนน) มี 6 องคป์ระกอบ จาํนวน 24 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบการเขา้ถึง

ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 4 ขอ้ 2) องคป์ระกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 5 ขอ้ 

3) องคป์ระกอบการประเมินค่าขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 4 ขอ้  4) องคป์ระกอบการใชข้อ้มูล

เก่ียวกับสุขภาพช่องปาก 3 ขอ้ 5) องค์ประกอบการส่ือสารกับวิชาชีพทันตกรรม 3 ขอ้  และ 6) 

องคป์ระกอบการสนับสนุนจากสงัคม 5 ขอ้ แบบวดัมีความตรงเชิงเน้ือหา โดยมีค่าดชันี IOC อยู่ระหว่าง 

0.6 – 1.0 และมีความเท่ียง ซ่ึงวิเคราะหจ์ากค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากบั 0.82 

ส่วนคุณภาพรายขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item total 

correlation)อยูร่ะหวา่ง 0.23 ถึง 0.42 เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใหนั้กเรียนตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัแบ่งออกตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

  1. การวิเคราะหคุ์ณภาพแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก ประกอบดว้ย 

  1.1 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัความรอบรูด้ ้านสุขภาพช่องปากโดย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยพิจารณาดัชนีบ่งช้ีความสอดคลอ้งค่าไค-สแควร์สัมพัทธ ์

(relative chi-square:
2
/df), ค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (root 

mean square error of approximation: RMSEA)และค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของเศษเหลือในรูป

คะแนนมาตรฐาน (standardized root mean square residual: SRMR) 

  1.2 ตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สมัพันธ์ โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง

คะแนนความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก กบัคะแนนความรอบรูด้า้นสุขภาพท่ีไดจ้ากแบบวดัความรอบรู ้

ดา้นสุขภาพคนไทยฉบบัทัว่ไป
9
 ดว้ยค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson’s correlation) 

  2. การวิเคราะหค์วามรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา โดยใชก้าร

วินิจฉยัทางพุทธิปัญญา ดว้ยโมเดล DINA 

ผลการวิจยั 

 ผลการวิจยัประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 1. การวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดความรอบรูด้ ้านสุขภาพช่องปากของนักเรียน

ประถมศึกษา 

  แบบวัดความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา พัฒนามาจาก

แนวคิดการวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพของของโจเนส และคณะ
11 

ท่ีมีองคป์ระกอบครอบคลุมทกัษะทาง

ปัญญา และทกัษะทางสงัคม ร่วมกบัแนวคิดความรอบรูด้า้นสุขภาพของโซเรนเซน
12

 ท่ีมีองคป์ระกอบใน

การวดัทกัษะทางปัญญา โดยมีผลการวิเคราะหคุ์ณภาพ ดงัน้ี 

 1.1 ความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก 

  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งขอ้มูลเชิงประจกัษ์

โดยมีค่า 
2
/df = 2.06, RMSEA = 0.046 และค่า SRMR= 0.048 มีค่าน้ําหนักองคป์ระกอบอยู่

ระหว่าง 0.385 ถึง 0.685 มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกค่า และมีค่ามีค่าสมัประสิทธ์ิการ

พยากรณอ์ยูร่ะหวา่ง 0.148 ถึง 0.470 รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

1.2 ตรวจสอบความตรงตามเกณฑส์มัพนัธ ์

  การตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ พบว่า คะแนนแบบวัดความรอบรูด้า้น

สุขภาพช่องปากมีความสมัพนัธก์บัคะแนนความรอบรูด้า้นสุขภาพ r = 0.396 (P <0.01) และในระดบั

องคป์ระกอบมีความสมัพนัธก์นัทุกองคป์ระกอบ โดยมีค่า r อยูร่ะหวา่ง 0.127 ถึง 0.259 (P < 0.01) 
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ตารางที่ 1    ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบ สมัประสิทธ์ิการพยากรณ ์และดชันีความสอดคลอ้งของ 

        โมเดลจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั  

ตวัแปร ค่าน ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

t R
2 

องคป์ระกอบการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก    

B1 คน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัอาการของโรคเหงือกอกัเสบ 0.685 19.285 0.470 

B2 คน้หาขอ้มลูประโยชน์ของฟลอูอไรด ์ 0.589 15.300 0.347 

B3 คน้หาขอ้มลูเร่ืองฟันซอ้นเก และการจดัฟัน 0.637 17.428 0.406 

B4 คน้หาขอ้มลูเร่ืองขัน้ตอนการรกัษารากฟัน 0.585 14.909 0.342 

องคป์ระกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก    

C1 ทาํความเขา้ใจความสาํคญัของการตรวจฟันเป็นประจาํ 0.515 12.431 0.266 

C2 อธิบายวิธีการรกัษาเม่ือฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน 0.501 12.036 0.251 

C3 อธิบายผลเสียของการมีคราบหินปนู 0.678 19.293 0.460 

C4 อธิบายผลเสียของการถูกถอนฟันแท ้ 0.527 13.034 0.277 

C5 อธิบายวิธีการอุดฟัน 0.554 13.938 0.307 

องคป์ระกอบการประเมินค่าขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก    

D1 พิจารณาความน่าเช่ือถือจากส่ือต่างๆ เช่น การโฆษณา ส่ือ

ออนไลน์ ในการเลือกใชย้าสีฟันหรือน้ํายาบว้นปาก ประเภทต่างๆ 

0.447 9.315 0.200 

D2 พิจารณาความน่าเช่ือถือจากส่ือต่างๆ เช่น การโฆษณา         

ส่ือออนไลน์ ในการเลือกวิธีการป้องกนัโรคฟันผุ 

0.556 12.582 0.309 

D3 หาความรูจ้ากหลายๆ แหล่ง เพ่ือเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ 

ช่องปากท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

0.462 10.129 0.213 

D4 ตดัสินใจเลือกรบัการรกัษาโดยพิจารณาจากผลดีและผลเสีย 0.541 12.626 0.293 

องคป์ระกอบการใชข้อ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก    

E1 ตรวจดูรอยผุท่ีฟันดว้ยตนเอง 0.385 7.477 0.148 

E2 เลือกวิธีในการป้องกนัโรคฟันผุท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 0.532 11.036 0.283 

E3 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมเม่ือพบคราบหินปูนท่ีฟัน 0.521 11.368 0.272 

องคป์ระกอบการสื่อสารกบัวิชาชีพทนัตกรรม    

F1 พดูคุยเพื่อขอคาํแนะนําในการดูแลสุขภาพช่องปากจากหมอฟัน 0.576 14.375 0.332 

F2 ปฏิบติัตามคาํสัง่ของหมอฟันในขณะทาํฟัน 0.563 13.043 0.317 

F3 บอกหมอฟัน เมื่อมีอาการผิดปกติขณะทาํฟัน 0.582 13.844 0.339 
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ตารางที่ 1    ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบ สมัประสิทธ์ิการพยากรณ ์และดชันีความสอดคลอ้งของ 

        โมเดลจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั  (ต่อ) 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

t R
2 

องคป์ระกอบการสนบัสนุนจากสงัคม    

G1 ขอใหค้รูสอนวิธีการป้องกนัโรคฟันผุ 0.546 13.587 0.298 

G2 ขอครูใชอิ้นเตอรเ์น็ตในการสืบคน้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก 0.532 13.077 0.283 

G3 ขอใหผู้ป้กครองพาไปพบหมอฟันเพ่ือตรวจ/รกัษาโรคใน     

ช่องปาก 

0.600 16.095 0.361 

G4 ขอใหผู้ป้กครองซ้ือแปรงสีฟัน ยาสีฟัน 0.428 9.749 0.183 

G5 ขอใหเ้จา้หน้าท่ีจากสถานีอนามยัหรือโรงพยาบาลแนะนําวิธี  

การป้องกนัการเกิดโรคฟันผุ 

0.612 16.69 0.374 

Chi-Square (
2
)= 489.116,    df = 237,    P-Value= <.000,     

2
/df = 2.06,     

RMSEA = 0.046,    SRMR = 0.048,     TLI = 0.870,    CFI = 0.889 
 

2. ผลการประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนกัเรียนประถมศึกษา 

  ผลการวิเคราะหค์วามรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา โดยใชก้าร

วินิจฉัยทางพุทธิปัญญา ดว้ยโมเดล DINA พบว่า รูปแบบความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก จําแนก

ออกเป็น 41 รูปแบบ โดยรูปแบบการตอบจะแสดงเป็นตัวเลข 6 ตัว ตามจาํนวนองคป์ระกอบความ   

รอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก ดงัน้ี 

 ตวัเลขลาํดบัแรกดา้นซา้ยสุด แทนองคป์ระกอบการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 

 ตวัเลขลาํดบัท่ี 2   แทนองคป์ระกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 

 ตวัเลขลาํดบัท่ี 3  แทนองคป์ระกอบการประเมินค่าขอ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 

 ตวัเลขลาํดบัท่ี 4   แทนองคป์ระกอบการใชข้อ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 

 ตวัเลขลาํดบัท่ี 5  แทนองคป์ระกอบการส่ือสารกบัวิชาชีพทนัตกรรม 

 ตวัเลขลาํดบัท่ี 6  แทนองคป์ระกอบการสนับสนุนจากสงัคม 

 บทความวิจยัน้ีผูว้ิจยัเสนอรูปแบบความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก 5 ลาํดบัแรก โดยรูปแบบท่ี

พบมากท่ีสุด คือ รูปแบบ ‚000000‛ นักเรียนขาดความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากทุกองคป์ระกอบ 

(รอ้ยละ 22.54) รองลงมา รูปแบบ ‚111111‛  นักเรียนมีความรอบรูค้รบทุกองคป์ระกอบ (รอ้ยละ 

14.84) รูปแบบ ‚000011‛ นักเรียนมีความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากเฉพาะองคป์ระกอบการส่ือสาร

กบัวิชาชีพทนัตกรรม และการสนับสนุนจากสงัคม (รอ้ยละ 10.58) รูปแบบ ‚001111‛ นักเรียนมี

ความรอบรูอ้งคป์ระกอบการประเมินค่าขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปากการใชข้อ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่อง

ปากการส่ือสารกับวิชาชีพทันตกรรม และการสนับสนุนจากสังคม (รอ้ยละ 7.49) และรูปแบบ 

“011111” นักเรียนมีความรอบรูอ้งคป์ระกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปากการประเมิน
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ค่าขอ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก การใชข้อ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก การส่ือสารกบัวิชาชีพทนัตกรรม 

และการสนับสนุนจากสงัคม (รอ้ยละ 6.32) ตามลาํดบั  

 เมื่อพิจารณาความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากรายองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบท่ีนักเรียนมี

ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากสูงสุด คือ การส่ือสารกบัวิชาชีพทนัตกรรม (รอ้ยละ 61) รองลงมาเป็น

การสนับสนุนจากสงัคม (รอ้ยละ60) ส่วนองคป์ระกอบท่ีนักเรียนมีความบกพร่องมากท่ีสุด คือ ความ

เขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพช่องปาก (รอ้ยละ24) รองลงมาเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพ      

ช่องปาก (รอ้ยละ 36) รายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี 1 

แผนภูมิที่ 1   ผลการประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัสามารถสรุปและอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

1. การพฒันาแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนกัเรียนประถมศึกษา 

  แบบวัดความรอบรู ้ด้านสุขภาพช่องปากท่ีพัฒนาขึ้ นมี  6 องค์ประกอบ ได้แก่            

1) องคป์ระกอบการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก 2) องคป์ระกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบั

สุขภาพช่องปาก  3) องคป์ระกอบการประเมินค่าขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก  4) องคป์ระกอบการ

ใชข้อ้มูลเก่ียวกับสุขภาพช่องปาก 5) องค์ประกอบการส่ือสารกับวิชาชีพทันตกรรม และ 6) 

องคป์ระกอบการสนับสนุนจากสงัคมโดยท่ีองค์ประกอบดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก   

ดา้นความเขา้ใจขอ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก ดา้นการประเมินค่าขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก  และ

ดา้นการใชข้อ้มูลเก่ียวกับสุขภาพช่องปากเป็นองคป์ระกอบท่ีวดัทักษะทางปัญญาตามแนวคิดการวดั

ความรอบรูด้า้นสุขภาพของโซเรนเซน
12  

ซ่ึงผูว้ิจยันํามาเป็นแนวคิดเบ้ืองหลังในการพัฒนาแบบวดั   

ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาส่วนองคป์ระกอบดา้นการส่ือสารกบัวิชาชีพ

ทนัตกรรมและดา้นการสนับสนุนจากสงัคมเป็นองคป์ระกอบของการวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก

องค์ประกอบ 
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ท่ีวดัทกัษะทางสงัคมของโจเนสและคณะ
11  

และจากผลการวิจยัท่ีพบวา่ องคป์ระกอบของความรอบรูด้า้น

สุขภาพช่องปากมีทั้งองคป์ระกอบท่ีวดัทกัษะทางปัญญา และวดัทกัษะทางสงัคมซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก
13

ไดก้ล่าวถึง ทกัษะทางปัญญา และทกัษะทางสงัคมในนิยามความรอบรูด้า้นสุขภาพขององคก์ารอนามยั

โลก ไวว้่าทักษะทางปัญญา และสงัคมท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลเพ่ือใหเ้ขา้ถึง

เขา้ใจ  และใชส้ารสนเทศท่ีไดร้บัเพ่ือส่งเสริมและดาํรงรกัษาสุขภาพ   

 เมื่อทาํการศึกษาความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากท่ี

มี 6 องคป์ระกอบ โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งโมเดลแบบวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากดชันี 
2
/df = 2.06, 

RMSEA = 0.046  และ SRMR= 0.048 ซ่ึงความสอดคลอ้งของโมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ์ สามารถ

พิจารณาจาก 2 ดชันีร่วมกนั โดย RMSEA และ SRMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05
14

 ส่วนค่า 
2
/df ควรมี

ค่าน้อยกว่า 3 ถือว่าโมเดลสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์
14

 และมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบทุกขอ้

มากกวา่ 0.3 ซ่ึงเป็นระดบัท่ียอมรบัได้
16

 จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าแบบวดัความรอบรูด้า้น

สุขภาพช่องปากมีความตรงเชิงโครงสรา้ง สามารถนําไปประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากท่ีให้

ผลการวิจยัท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงานดา้นทนัตสาธารณสุข 
 

2. การประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนกัเรียนประถมศึกษา 

  ผลการวินิจฉัยความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาดว้ยโมเดล  

DINA  พบวา่  นักเรียนมีความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก องคป์ระกอบการส่ือสารกบัวิชาชีพทนัตกรรม

สูงสุด  รองลงมาคือ องค์ประกอบความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก  ส่วนความรอบรูด้ ้านสุขภาพ       

ช่องปากท่ีนักเรียนมีความบกพร่องมากท่ีสุดคือ องคป์ระกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก  

รองลงมาคือองคป์ระกอบการเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

  การท่ีนักเรียนมีความรอบรูใ้นองคป์ระกอบการส่ือสารกบัวิชาชีพทนัตกรรมสูงสุด  อาจ

เกิดจากการท่ีนักเรียนไดม้ีปฎิสมัพนัธ์  พูดคุยกบัทันตแพทยห์รือทันตาภิบาลขณะตรวจและประเมิน

สุขภาพช่องปากนักเรียนในโรงเรียนอยา่งสมํา่เสมอปีละ 2 ครั้ง  ซ่ึงในแต่ละขัน้ตอนของการรกัษา ตั้งแต่

การซักประวัติ การตรวจโรคในช่องปาก  การวินิจฉัย และการรักษา  ทันตแพทยห์รือทันตาภิบาล       

จะซกัถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรม การดูแลสุขภาพช่องปาก  ปัญหาท่ีเกิดขึ้ นในช่องปาก  ใหค้าํอธิบาย

สาเหตุการเกิดโรค  วิธีการรักษาและความรูใ้นการดูแลสุขภาพช่องปาก ตลอดจนตอบขอ้สงสัยของ

นักเรียน  การส่ือสารสองทางในทุกขั้นตอนของการรกัษา  เปิดโอกาสใหนั้กเรียนเรียนรูท่ี้จะส่ือสารให้

ทันตแพทย์หรือทันตาภิบาลทราบหรือเขา้ใจถึงอาการของปัญหาในช่องปาก การพยายามพูดหรือ    

ตอบคําถามท่ีทันตแพทยห์รือทันตาภิบาลสอบถามทั้งท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป  และขอ้มูลเก่ียวกับ

สุขภาพช่องปากทาํใหนั้กเรียนมีทกัษะดา้นการส่ือสารท่ีจะพฒันาไปสู่ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก

ตามโมเดลความรอบรูด้า้นสุขภาพดว้ยการแลกเปล่ียนทางวาจาของแฮริงตนั และวาเลริโอ
17

  ท่ีเสนอว่า

ทกัษะการส่ือสารของผูร้บับริการประกอบดว้ย ดา้นภาษา  ดา้นการส่ือสาร ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลทาํใหเ้กิดความรอบรูด้า้นสุขภาพ  นอกจากน้ีแฮริงตนั และวาเลริโอ ยงัอธิบายว่าการส่ือสารของผู้

ใหบ้ริการ (ทันตแพทยห์รือทันตาภิบาล) บริบทเร่ืองสุขภาพ (เร่ืองราว หรือขอ้มูลท่ีทันตแพทยห์รือ   

ทนัตาภิบาลไดพู้ดคุยกบันักเรียน)   การไดพ้บกบัผูร้บับริการ (ทันตแพทย ์และทนัตาภิบาลไดพ้บกบั
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นักเรียน) ทําใหผู้ร้ับบริการ (นักเรียน) เกิดความรอบรูด้า้นสุขภาพดว้ยการพูดคุยแลกเปล่ียน ส่วน

ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก ท่ีพบว่า  องค์ประกอบการสนับสนุนจากสงัคมมีความรอบรูสู้งเป็น

อนัดบั 2 น้ัน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากองคป์ระกอบการส่ือสารกบัวิชาชีพ

ทันตกรรม  ซ่ึงนัทบีม
18

 กล่าวว่า การส่ือสารทําใหเ้กิดทักษะทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมท่ี

ช่วยใหม้ีความรอบรูด้า้นสุขภาพท่ีดีขึ้ น   

  สําหรับความรอบรู ้ด้านสุขภาพช่องปากท่ีนักเรียนมีความบกพร่องมากท่ี สุด            

คือ องค์ประกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพช่องปาก  ความบกพร่องน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากการ    

สรา้งเสริมสุขภาพช่องปาก   โดยการใหค้วามรูท่ี้เน้นความจํา  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ทันตแพทย์หรือ          

ทันตาภิบาลจะใหค้วามรูแ้ก่ผู ้เขา้รับบริการ ในสถานบริการ หรือการออกไปใหค้วามรูเ้ร่ืองสุขภาพ    

ช่องปากกับนักเรียนท่ีโรงเรียน มักมีเน้ือหาเป็นคํา หรือขอ้ความง่ายๆ สําหรับการจดจํา เช่น การ

ป้องกันฟันผุควรใชย้าสีฟันผสมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุโดยการงดรับประทานอาหารหวาน การมา  

ตรวจฟันควรมาเป็นประจําทุกๆ 6 เดือน เป็นตน้  และเมื่อพิจารณามาตรฐานการเรียนรู ้  ตัวช้ีวดัท่ี

เก่ียวกับการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 

2551  พบวา่  หลกัสูตรกาํหนดเร่ืองสุขภาพช่องปากใหนั้กเรียนชั้นประถมศึกษา เฉพาะชั้นปีท่ี 1 โดย

กาํหนดตัวช้ีวดัว่า “อธิบายวิธีดูแลรักษาอวยัวะภายนอก”  สาระการเรียนรูคื้อ อวยัวะในช่องปาก
19

ความคาดหวงัในการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรูท้าํใหม้ีขอ้จาํกดัในการพฒันาความรูข้องนักเรียนไปสู่

ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากจึงทําใหนั้กเรียนเกิดการเรียนรูใ้นระดับความจาํมากกว่าความเขา้ใจ

และความรอบรูด้า้นสุขภาพ  และองคป์ระกอบท่ีนักเรียนมีบกพร่องในความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก

รองลงมา คือการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก อาจเป็นผลมาจากองคป์ระกอบทั้งสองน้ีมีความ

เก่ียวเน่ืองกนัคือ เมื่อนักเรียนมีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพช่องปากน้อยก็ส่งผลต่อความเขา้ใจ

ขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพช่องปากน้อย เน่ืองจากนักเรียนอาจยงัไม่มีความรูด้า้นทันตกรรมท่ีตอ้งอาศัย

ประสบการณ์ในการรกัษาทางทันตกรรม เช่น การอุดฟัน  การถอนฟัน การรกัษาฟันผุเมื่อทะลุโพรง

ประสาท  ส่วนองค์ประกอบการประเมินค่าขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพช่องปากและการใชข้อ้มูลเก่ียวกับ

สุขภาพช่องปากท่ีมีความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากสูงกว่าองค์ประกอบความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกับ

สุขภาพช่องปาก และการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพช่องปาก  เน่ืองจากการตัดสินใจเเก่ียวกับการ     

รบับริการทางทนัตกรรม และการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาขึ้ นอยู่กบั

ผูป้กครองท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจ และควบคุมดูแลใหนั้กเรียนดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. จากการประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากพบว่า องค์ประกอบท่ีนักเรียนมีความ

บกพร่อง คือดา้นความเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพช่องปาก และการเขา้ถึงขอ้มูลทางทนัตกรรม ซ่ึงเป็น

ผลจากการท่ี นักเรียนไดร้บัความรูใ้นระดบัความจาํ ดังน้ันจึงควรพฒันาหลกัสูตร ส่ือการเรียนรู ้หรือ

กระบวนการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียนเพ่ือพัฒนาความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก เช่น พัฒนาทักษะ      

ทันตแพทย ์หรือทันตาภิบาลเก่ียวกบัวิธีการใหค้วามรู ้ หรือวิธีการส่ือสารความรูเ้ก่ียวกบัความรอบรู ้

ดา้นสุขภาพช่องปากใหแ้ก่นักเรียนนอกจากน้ีควรพฒันาความรูค้วามสามารถครูในการพฒันาความ

รอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียน เพ่ือครูจะไดนํ้าไปใชใ้นการเรียนการสอนกบันักเรียน 
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2. การวิจยัครั้งน้ีศึกษาองคป์ระกอบของความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก พฒันาเคร่ืองมือ และ

ประเมินวดัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของนักเรียน ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างองคป์ระกอบของความรอบรูด้า้นสุขภาพ หรือปัจจยัท่ีมีผลกบัความรอบรูด้า้นสุขภาพ ดงัน้ันใน

การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในรูปแบบการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การ

สนับสนุนจากผูป้กครอง คุณครู ทันตแพทยห์รือแพทย์ ทักษะการส่ือสาร วิธีการสอนสุขศึกษาหรือ

รูปแบบการใหค้วามรู ้เป็นตน้ 
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