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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ (1) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูกอน และหลังการใชโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ (3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง จำนวน 396 คน คำนวณขนาดกลุมตัวอยางและใชการสุมอยางเปนระบบ จำนวน 39 คน ผลการศึกษาพบวา เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติ paired t-test คาเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริม
การดูแลทันตสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) นอกจากนี้พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูปกครองของเด็ก
กอนวัยเรียนตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพสวนใหญอยูในระดับมาก 

คำสำคัญ: โปรแกรมแชทบอท สงเสรมิการดูแลทันตสุขภาพ ผูปกครอง เด็กกอนวัยเรียน 
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Abstract 

The research project entitle was the effect of chatbot program for oral health care promotion in care 

givers of pre-school children, Child Development Center Trang Municipality, Mueang Trang District, Trang 

Province. This research was quasi-experimental research. The objectives of this research were (1) to develop as 

well as find out the efficiency of the chatbot program for oral health care promotion in care givers of pre-school 

children was 70/70 set criterion, (2) to compare the achievement post-test and pre-test from the chatbot 

program for oral health care promotion in care givers of pre-school children, and (3) To study satisfaction of 

the care givers of pre-school children towards chatbot program for oral health care promotion.  

Population of this research amount 396 care givers of pre-school children, Child Development Center 

Trang Municipality, Mueang Trang District, Trang Province. Samples of 39 care givers of pre-school children were 

calculated and recruited by systematic sampling. The results reveal that the difference between pre-test and 

post-test mean scores were statistically significant by using paired t-test (p < 0.001). In addition, satisfaction 

evaluation was performed and founded that most of the care givers of pre-school children towards chatbot 

program for oral health care promotion had high level of satisfaction. 

Keywords: Chatbot Program, Oral Health Care Promotion, Care Givers, Pre-school Children  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2757 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1. บทนำ
เด็กกอนวัยเรียนจัดเปนชวงอายุที่สำคัญระยะหนึ่งของชีวิต โดยเปนระยะที่เด็กเริ่มมีพัฒนาการหลายดานและเปนวัยที่

เด็กเริ่มจากครอบครัวไปสูโรงเรียนอนุบาล หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น และใชชีวิตภายนอกบานมากข้ึน 
แตในขณะเดียวกันหากเด็กวัยนี้ไมไดรับการสงเสริมทักษะที่จำเปนตามชวงวัยอาจจะเปนจุดตั้งตนของปญหาตอไปในอนาคต 
(สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย, 2557) สุขภาพชองปากเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากเปน
จุดเริ่มตนของระบบทางเดินอาหาร หากการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารผิดปกติอาจทำใหเกิดภาวะทุพโภชนาการได นอกจากน้ียัง
สงผลตอการเกิดโรคในชองปาก โดยเฉพาะโรคฟนผุจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็ก เชน ความเจ็บปวด การบดเคี้ยวอาหาร 
ปริมาณอาหารที่รับประทาน และการนอนหลับ ในเด็กที่มีการสูญเสียฟนหนาน้ำนมบนไปตั้งแตอายุนอย ๆ จะสงผลตอพัฒนาการ
ในการพูด และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก (ชุติมา ไตรรัตนวรกุล , 2557) การเกิดโรคฟนผุในเด็กนั้นนอกจากมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง ความเชื่อ และทัศนคติของผูดูแลเด็กนับวาเปนสิ่งสำคัญ (พัทธนันท ศิริพรวิวัฒน, 
2552) หากเด็กสูญเสียฟนน้ำนมกอนกำหนดจะทำใหไมมีฟนเคี้ยวอาหาร หรือเคี้ยวอาหารไมละเอียด  มีผลตอภาวะโภชนาการ
สงผลตอการเจริญเติบโตของเด็ก ทำใหการเจริญเติบโตของเด็กลดลงตามจำนวนฟนผุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะพบฟนผุในเด็กที่มีสภาวะ   

ทุพโภชนาการมากกวาเด็กปกติ (พรรณราย ทัพนันตกุล, 2556)  
จากรายงานผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ครั้งท่ี 8 ในประเทศไทยของเด็กอายุ 3 ป และ 5 ป พบเด็กอายุ 3 ป มี

อัตราการเกิดโรคฟนผุรอยละ 52.9 มีคาเฉลี่ยฟนผุอุดถอน (DMFT) 2.8 ซี่/คน เริ่มมีการสูญเสียฟนน้ำนมจากฟนผุเฉลี่ย 2.3 ซี่/คน 
และมีฟนน้ำนมผุระยะเริ่มตนรอยละ 31.1 มีฟนผุที่ยังไมไดรักษารอยละ 52.0 อัตราการเกิดโรคฟนผุในแตละภาคใกลเคียงกันโดย
พบวาภาคใตเด็กอายุ 3 ปมีอัตราการเกิดโรคฟนผุสูงสุดเปนอันดับสองรองจากภาคกลางคือรอยละ 57.0 หรือเฉลี่ย 3.1 ซี่/คน และ
พบเด็กอายุ 5 ป มีอัตราการเกิดโรคฟนผุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราการเกิดโรคฟนผุรอยละ 75.6 มีคาเฉลี่ยฟนผุอุดถอน (DMFT) 4.5 
ซี่/คน โดยพบวาภาคใตเด็กอายุ 5 ป มีอัตราการเกิดโรคฟนผุสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง คือรอยละ 80.2 หรือเฉลี่ย 5.1 ซี่/คน  (สำนัก
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  

จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนพบวาผูปกครองถือเปนปจจัยสาเหตุหลัก
ในการควบคุมทั้งในเรื่องของการบริโภคอาหาร และการดูแลสุขภาวะชองปากใหแกเด็ก ควรสราง พัฒนาคานิยม และทัศนคติดาน
สุขภาพเริ่มตั้งแตชวงวัยเด็กเล็ก (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 47) ปญหาสุขภาพชองปากใน
กลุมเด็กกอนวัยเรียน พบวาสาเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองท่ีไมถูกตอง เพราะเด็กวัย
นี้ยังมีพัฒนาการดานตาง ๆ ยังไมสมบูรณเต็มที่รวมทั้งยังไมมีความรูพอ และไมใสใจที่จะดูแลสุขภาพ  ผูปกครองตองใหความ
ชวยเหลือในการดูแลสุขภาพทุก ๆ ดาน ดังนั้นการปองกัน และแกไขปญหาเก่ียวกับโรคในชองปากของเด็กจึงควรกระทำแตเนิ่น ๆ 
กอนท่ีจะมีการลุกลามของรอยโรคและควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการกระทำในกลุมผูปกครองหรือผูที่ใหการดูแลเด็กเพื่อสงผลตอ
สภาวะสุขภาพชองปากของเด็กที่ดีตอไป (ปริญญา จิตอราม และ กุลนาถ มากบุญ, 2557) การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 
จากแนวคิดสูการปฏิบัติมีวัตถุประสงค เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชนใหสามารถปองกัน และ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสมซึ่งจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมทำใหวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนไทยในระดับบุคคลครอบครัว และชุมชนภายใตบริบทแวดลอมเต็มไปดวยความเสี่ยงทางสุขภาพกอใหเกิดปญหา
ทางสุขภาพ (สุณี วงศคงคาเทพ และคณะ, 2548) แนวโนมการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังรุนแรงมากขึ้นสงผลใหประชาชนตองพึ่งพิง
ระบบบริการทางการแพทยมากข้ึน จึงจำเปนตองมีแนวทางสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนจัดการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 
มีความสามารถในการเขาถึงขาวสารความรูดานสุขภาพจากแหลงความรูที่หลากหลายมีความเขาใจ และสามารถประเมินความ
นาเชื ่อถือ และความเหมาะสมของเนื้อหาตาง ๆ จนนำมาปรับใชกับตนเองมีวิจารณญาณคิดอยางเปนเหตุเปนผลในการให
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ความสำคัญกับขาวสารความรูนั้น ๆ ตลอดจนนำไปสูการตัดสินใจนำมาลองปฏิบัติ และประเมินผลการทดลองจนสามารถเกดิการ
ใชในชีวิตประจำวันได นั่นคือรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) (ชาตรี แมตสี่ และศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร, 2560) Chatbot เปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาดวยตัวอักษร หรือรูปภาพวิดีโอแบบ
อัตโนมัติผานโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ ทำใหตอบสนองผูรับสารไดอยางทันทวงที (นุชจรินทร ศรีสุวรรณ, 2553: 103) จาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การใหบริการทางทันตกรรมไดรับผลกระทบอยางมาก 
เนื่องจากมีการจำกัดการรักษาเฉพาะในกรณีเรงดวน ฉุกเฉิน ทำใหผูปกครองนั้นไมสามารถนำบุตรหลานไปรับการตรวจรักษาทาง
ทันตกรรม ขอคำปรึกษาท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมได ผูวิจัยจึงไดพัฒนาโปรแกรมแชทบอทในการใหความรูและคำแนะนำ
ในการดูแลทันตสุขภาพเด็กในผูปกครองเด็กวัยกอนเรียนตามแนวคิดของ Protection-motivation theory อีกรูปแบบหนึ่ง 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2.2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสขุภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

  การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) กลุมเดยีว มีการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน (One 

group pretest-posttest design)  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง จำนวน 396 คน กลุมตัวอยางในการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพใน
ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 39 คน และกลุมตัวอยางในการ
ทดลองเปนผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 30 คน  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมลู 

3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ชในการทดลอง  
โปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน มาใชประกอบการวิจัยซึ่งมี

เนื ้อหาทั้งหมด 3 หัวขอดังนี้ 1) ความสำคัญของฟนน้ำนม 2) โรคฟนผุในเด็ก และ 3) การดูแลสุขภาพชองปากเด็ก จากนั้น
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และประเมินความสอดคลองแลวนำมาปรับปรุงแกไข กอนนำโปรแกรมแชทบอทไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 
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3.2.2 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจ ประเมนิคา 5 ระดับตามหลักการของ Likert มีเกณฑการ

แปลผลระดับความพึงพอใจแบงออกเปน 3 ระดับ คือ  
25.00 – 58.33  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย  
58.34 – 91.67  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
91.68 – 125.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
มีคาความเชื่อมั่น KR20 ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.67- 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึง

พอใจท้ังฉบับเทากับ 0.743 โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 

3.3 การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยยื่นขอจรยิธรรมวิจัยในมนุษย หมายเลขจริยธรรม P0100/2563 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดตรัง 

4. ผลการวิจัย

4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน จำแนกไดดังนี ้สวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 66.70 และเพศชาย จำนวน 10 คนคิดเปนรอยละ 33.3 สวนใหญอยูในชวงอายุ 30-39 ป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
40 ความสัมพันธสวนใหญเปน พอ/แม จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.30 ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง จำนวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 36.70 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญมี
รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.30 อายุของเด็กสวนใหญอายุ 3 ขวบ จำนวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 60 และอายุ 4 ขวบ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 

4.2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

จากสูตรวิเคราะหหาประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ พบวา โปรแกรมแชทบอทใน
การสงเสริมการดูแลทันตสขุภาพ มีประสิทธิภาพ เทากับ 67.01/77.78 เนื่องจากโปรแกรมแชทบอทไมใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน และถือเปนการใหความรูแบบรายกลุม สรางข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีของกาเย ทฤษฎีความพึงพอใจ มาประยุกตรวมกัน
เพื่อสรางขอดีและจุดแข็ง โดยตั้งเกณฑประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 70/70 พบวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ผานเกณฑ 
70/70  
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4.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความรูกอนและหลังการเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริม
การดูแลทันตสุขภาพ 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละจำแนกตามระดับความรูเปรียบเทยีบกอนและหลังการเรยีนรูดวยโปรแกรมแชทบอท (n=30) 

ระดับความรู กอนเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอท หลังเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอท 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
สูง 8 26.70 24 80 

ปานกลาง 15 50.00 6 20 

ต่ำ 7 23.30 0 0 

Mean  S.D. 9.87  2.23 13.03   1.77 

Min, Max 4, 14 9, 15 

จากตารางที่ 1 พบวาระดับความรูของกลุมทดลองกอนการเรียนรูอยูในระดับต่ำ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 
ระดับปานกลาง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 และระดับสูง จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 ระดับความรูของกลุมทดลอง
หลังการเรียนรู สวนใหญอยูในระดับสูงจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 ระดับปานกลางจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20  

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนและหลังการเรยีนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ความรู    S.D. t P 

กอนการเร ียนรู ด วยโปรแกรมแชทบอทเพื่อ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

   9.87    2.23 8.004 <0.001 

หลังการเร ียนรู ด วยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

  13.03    1.77 

โดยใชสถิติ Paired t-test 

จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความรูกอนและหลังจากการใชโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันต
สุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยพบวาคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพสูงกวากอนการเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

4.4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทในการสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

การประเมิน   S.D.  แปลผล 

คะแนนความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทนัตสุขภาพ  103.67    3.80    มาก 
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จากตารางที ่3 พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ เทากับ 103.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากในทุกหัวขอการประเมิน 

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

5.1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจำนวน 39 คน ไดคะแนนทดสอบกอนเรียนจากการใชโปรแกรมแชทบอทเพ่ือ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ จำนวน 15 ขอ เทากับ 392 คะแนน (คะแนนเต็ม 585 คะแนน) และไดคะแนนรวมจากแบบทดสอบ
หลังการเรียนรูการใชโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ เทากับ 455 คะแนน คำนวณประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจากสูตรประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 66.67/77.78 ผานเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว คือ 70/70 สอดคลอง
กับการศึกษาของ วัชรินทร จันทิมา (2558) ไดใหขอเสนอแนะในการสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจ ทำใหมีแรงจูงในใน
การเขารวมโปรแกรม ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความแตกตางรายบุคคล ทั้งในสวนของระดับการศึกษา และปจจัยอื่น ๆ เชน ขอจำกัดเร่ือง
ระยะเวลา เพื่อนำมาพัฒนาใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับตัวผูใชงานมากข้ึน 

5.2 เปรียบเทียบความรูกอนและหลังการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจำนวน 30 คน มีระดับความรูกอนการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการ
ดูแลทันตสุขภาพอยูในระดับสูง จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 ระดับปานกลาง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 ระดับต่ำ 
จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และระดับความรูของกลุมทดลองหลังการเรียนรู สวนใหญอยูในระดับสูง จำนวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 80 ระดับปานกลางจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 พบวา คาเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนรูจากโปรแกรม  
แชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)  

จึงสรุปไดวาผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน มีคะแนนเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.001) โดยคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการเรียนรูมากกวากอนเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการ
ดูแลทันตสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของเครือวัลย นิตยคำหาญ (2555) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมผูปกครอง และ
ผูดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคำแกนคูณ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแกน จึงเปนแนวทางท่ีเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกตใชกับการสงเสริมทันตสุขภาพในปจจุบัน 

5.3 ความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

จากการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง
เด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 30 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 103.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน กลาวคือ ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพอยูในระดับมากในทุกหัวขอการประเมิน สอดคลองกับการศึกษาของ สิรินันท ตั้งอยูสุข (2555) ไดมี
การพัฒนาโปรแกรมการมีสวนรวมของผูปกครองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากในเด็กกอนวัยเรียน  
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6. ขอเสนอแนะ

สามารถนำโปรแกรมแชทบอทไปใชเปนชองทางในการใหความรูและใหคำแนะนำเพื่อสงเสรมิการดูแลทันตสุขภาพของ
เด็กกอนวัยเรยีนผานผูปกครองแบบ new normal ในสถานการณทีม่ีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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