
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ ส าหรับวยัรุ่นตอนต้น 
 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูถู้กสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิล าเนาท่ีอยูอ่าศยั (ขอ้มูลทัว่ไป) 
และระบุประเภทของความสนใจเก่ียวกบัการจดัฟัน ไดแ้ก่ ทัว่ไป (ไม่สนใจจดัฟัน)/ สนใจอยากจดั
ฟัน/ จดัฟันอยู ่(หากก าลงัจดัฟันอยู ่จดัมานานก่ีปี) 
  
2. ในความคิดเห็นส่วนตวั เหตุใดจึงตอ้งมีการจดัฟัน (ในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป คิดวา่เพื่อนอยากจดัฟัน
เพราะเหตุใด, ในกลุ่มวยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟันและกลุ่มวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน สาเหตุท่ีคิดวา่อยากจดั
ฟันเป็นเพราะเหตุใด) 
 
3. หากตอ้งการจดัฟัน คิดวา่อยากทราบขอ้มูลใดบา้ง และเหตุผลท่ีอยากทราบขอ้มูลเหล่านั้นเพราะ
เหตุใด (5 ขอ้มูล เรียงล าดบัจากท่ีตอ้งการทราบมากท่ีสุดก่อน) (ในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป คิดว่าเพื่อนท่ี
อยากจดัฟันควรจะทราบขอ้มูลใดบา้ง,  ในกลุ่มวยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟันและกลุ่มวยัรุ่นท่ีก าลงัจดั
ฟัน ไดห้าขอ้มูลใดบา้งเก่ียวกบัการจดัฟัน) 
 
4. หากตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน คิดวา่จะไปหาขอ้มูลจากใคร หรือแหล่งใดบา้ง 
 เพราะเหตุใด  (5 แหล่ง เรียงล าดบัจากแหล่งท่ีไปแสวงหาขอ้มูลล าดบัแรกก่อน) (ในกลุ่มวยัรุ่น
ทัว่ไป คิดวา่ควรจะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันใหเ้ขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ผา่นทางใด, ในกลุ่ม
วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟันและกลุ่มวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน แสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันทางใดบา้ง 
และคิดวา่ควรจะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันใหเ้ขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ผา่นทางใด) 
 
5. ในความคิดเห็นส่วนตวั ประโยชน์ของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (ขอ้ดีของการจดัฟัน 3 ขอ้) 

 
6. ในความคิดเห็นส่วนตวั ผลขา้งเคียงของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (ขอ้เสียของการจดัฟัน 3 ขอ้)  
 
  

 



 
ภาคผนวก ข 

แบบบันทึกข้อมูลทัว่ไป ส าหรับวยัรุ่นตอนต้น 
 

 
 

เลขทีผู่้ให้สัมภาษณ์………….. 
 
ข้อมูลทัว่ไป 
 
เพศ    ชาย     หญิง  
อาย…ุ………ปี  
ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น……………………………………  
ท่ีอยู.่................................................................................... 
 
 ทัว่ไป (ยงัไม่สนใจอยากจดัฟัน) 
 สนใจอยากจดัฟัน 
 ก าลงัจดัฟันอยู ่ จดัมานาน……….ปี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

แบบบันทึกข้อมูลสนาม ส าหรับวยัรุ่นตอนต้น 
 

1. ในความคิดเห็นส่วนตวั เหตุใดจึงตอ้งมีการจดัฟัน 
………………………………….………………………………….………………………………
….………………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………….………………………………….………………………………
….………………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………….………………………………….……………………………… 
………………………………….………………………………….……………………………… 
 

2. หากตอ้งการจดัฟัน คิดวา่อยากทราบขอ้มูลใดบา้ง เพราะเหตุใด  
(5 ขอ้มูล เรียงล าดบัจากท่ีตอ้งการทราบมากท่ีสุด) 

ขอ้มูลท่ีอยากทราบ ขอ้มูลนั้นส าคญัเพราะ 
1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
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3. หากตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน คิดวา่จะไปหาขอ้มูลจากใคร หรือแหล่งใดบา้ง 
 เพราะเหตุใด (5 แหล่ง เรียงล าดบัจากแหล่งท่ีไปแสวงหาขอ้มูลล าดบัแรกก่อน) 

 
แหล่งท่ีไปหาขอ้มูล เหตุผลท่ีไปหาขอ้มูลในแหล่งนั้น 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

 
4. ในความคิดเห็นส่วนตวั ประโยชน์ของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (บอกมา 3 ขอ้)  
 1.………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
 3.………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ในความคิดเห็นส่วนตวั ผลขา้งเคียงของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (บอกมา 3 ขอ้)  
 1.………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
 3.………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ส าหรับวยัรุ่น 

1. สาเหตุทีต้่องการจัดฟัน 

 1) …………………………………………..……………………………….. 

 2) …………………………………………..……………………………….. 

 3) …………………………………………..……………………………….. 

2. ข้อมูลทีอ่ยากรู้ในการจัดฟัน             

 อนัดบัแรก………………………………………………………………… 

 อนัดบัท่ีสอง………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีสาม………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีส่ี…………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีหา้……………………………………………………..….……… 

3. แหล่งแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดฟัน         

 อนัดบัแรก………………………………………………………………… 

 อนัดบัท่ีสอง………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีสาม………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีส่ี…………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีหา้……………………………………………………..….……… 

4. ข้อดีของการจัดฟัน       

 ขอ้ท่ีหน่ึง……………………………………………………..….….…..… 

 ขอ้ท่ีสอง………………………………………………………….……..… 

 ขอ้ท่ีสาม……………………………………………………..….……...… 

5. ข้อเสียของการจัดฟัน       

 ขอ้ท่ีหน่ึง……………………………………………………..….….…..… 

 ขอ้ท่ีสอง………………………………………………………….……..… 

 ขอ้ท่ีสาม……………………………………………………..….……...… 



 

 

1. สาเหตุทีต้่องการจัดฟัน 

วยัรุ่นทัว่ไป (A) วยัรุ่นสนใจจัดฟัน (B) วยัรุ่นก าลงัจัดฟัน (C) 
หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..”  
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..”  
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  2)  

3)  3)  3)  

…  …  …  

รวมสามกลุ่ม คิดวา่สาเหตุท่ีตอ้งการจดัฟันคือ ไดแ้ก่ (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 
1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)............ 
....... 
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2. ข้อมูลทีอ่ยากรู้ในการจัดฟัน 
ข้อมูลทีอ่ยากรู้ในการจัดฟัน อนัดับที.่...........  (ระบุอนัดบัท่ี1-5) 

วยัรุ่นทัว่ไป (A) วยัรุ่นสนใจจัดฟัน (B) วยัรุ่นก าลงัจัดฟัน (C) 
หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  2)  

3)  3)  3)  

…  …  …  

รวมสามกลุ่มเร่ืองท่ีคิดวา่อยากรู้เป็นอนัดบัท่ี.... (ระบุอนัดบัท่ี1-5)  ไดแ้ก่ (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 
1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)............ 

     ...... 
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3. แหล่งแสวงหาข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน 
แหล่งแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดฟัน อนัดับที.่...........  (ระบุอนัดบัท่ี1-5) 

วยัรุ่นทัว่ไป (A) วยัรุ่นสนใจจัดฟัน (B) วยัรุ่นก าลงัจัดฟัน (C) 
หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  2)  

3)  3)  3)  

…  …  …  

รวมสามกลุ่มแหล่งแสวงหาขอ้มูลเป็นอนัดบัท่ี.... (ระบุอนัดบัท่ี1-5)  ไดแ้ก่ (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 
1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
…… 
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4. ข้อดีของการจัดฟัน 
  ข้อดีของการจัดฟัน ข้อที.่...........  (ระบุขอ้ท่ี1-3) 

วยัรุ่นทัว่ไป (A) วยัรุ่นสนใจจัดฟัน (B) วยัรุ่นก าลงัจัดฟัน (C) 
หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  2)  

3)  3)  3)  

…  …  …  

รวมสามกลุ่มขอ้ดีของการจดัฟันขอ้ท่ี...... (ระบุขอ้ท่ี1-3)  ไดแ้ก่ (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 
1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 

     …… 

 

142 



 

 

5. ข้อเสียของการจัดฟัน 
ข้อเสียของการจัดฟัน ข้อที.่...........  (ระบุขอ้ท่ี1-3) 

วยัรุ่นทัว่ไป (A) วยัรุ่นสนใจจัดฟัน (B) วยัรุ่นก าลงัจัดฟัน (C) 
หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” 
(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  2)  

3)  3)  3)  

…  …  …  

รวมสามกลุ่มขอ้เสียของการจดัฟันขอ้ท่ี...... (ระบุขอ้ท่ี1-3)  ไดแ้ก่ (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 
1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 

     …… 
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ภาคผนวก จ 

แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ ส าหรับทนัตแพทย์ 
 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูถู้กสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน (ขอ้มูล
ทัว่ไป) และระบุประเภทของทนัตแพทย ์ไดแ้ก่ ทนัตแพทยท์ัว่ไป / ทนัตแพทยจ์ดัฟัน 
  
2.  ท่านคิดวา่ ขอ้บ่งช้ีในการจดัฟันของคนไขก้ลุ่มวยัรุ่นมีอะไรบา้ง 
 
3. ท่านคิดวา่ควรให้ขอ้มูลอะไรบา้งกบัคนไขก้ลุ่มวยัรุ่นท่ีมาปรึกษาเร่ืองการจดัฟัน เพราะอะไรจึง
ใหข้อ้มูลนั้น (ขอ้มูลท่ีคิดวา่คนไขค้วรจะทราบก่อนการจดัฟัน 5 ขอ้มูล เรียงล าดบัจากท่ีคิดวา่คนไข้
ควรทราบมากท่ีสุด)  
 
4. หากตอ้งการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันใหก้ลุ่มวยัรุ่น ท่านคิดวา่ควรเผยแพร่ผา่นทางใดบา้ง 
เพราะอะไร (แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลท่ีคิดว่าน่าจะเขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นมากท่ีสุด 5 แหล่ง เรียงล าดบัจาก
แหล่งท่ีคิดวา่เหมาะสมในการเผยแพร่มากท่ีสุดก่อน) 
 
5. ท่านคิดวา่ ประโยชน์ของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (ขอ้ดีของการจดัฟัน 3 ขอ้) 

 
6. ท่านคิดวา่ ผลขา้งเคียงของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (ขอ้เสียของการจดัฟัน 3 ขอ้)  
 
 
 
  
 



 
ภาคผนวก ฉ 

แบบบันทึกข้อมูลทัว่ไป ส าหรับทนัตแพทย์ 
 
 

เลขทีผู่้ให้สัมภาษณ์………….. 
 
ส่วนที ่1 แบบบันทกึข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวจัิย  
ช่ือ…………………………………………นามสกุล…………………………………. 
เพศ    ชาย     หญิง  
อาย…ุ………ปี      
 
 ทนัตแพทยท์ัว่ไป    
ท างานมาเป็นระยะเวลา…………ปี 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั..………………………….…………………………………………………..
จบการศึกษาทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิตจาก…...…………………………...........…ปี พ.ศ….….……  
การศึกษาเพิ่มเติม.......................………….……………………………………………………….… 
 
 ทนัตแพทยจ์ดัฟัน 
ท างานมาเป็นระยะเวลา……….…ปี 
ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมาเป็นระยะเวลา……..……ปี  
สถานท่ีท างานปัจจุบนั......................………….…………………………………………….………. 
จบการศึกษาทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิตจาก……………………………................…ปี พ.ศ…...….…  
จบการศึกษาเฉพาะทางดา้นทนัตกรรมจดัฟันจาก…………..……………….…...…ปี พ.ศ…...….…  
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก ช 

แบบบันทึกข้อมูลสนาม ส าหรับทนัตแพทย์ 
 

1. ท่านคิดวา่ ขอ้บ่งช้ีในการจดัฟันของคนไขก้ลุ่มวยัรุ่นมีอะไรบา้ง 
………………………………….………………………………….………………………………
….………………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………….………………………………….………………………………
….………………………………………….………………………………….…………………… 
………………………………….………………………………….………………………………
………………………………….………………………………….……………………………… 
 
2. ท่านคิดวา่ควรใหข้อ้มูลอะไรบา้งกบัคนไขก้ลุ่มวยัรุ่นท่ีมาปรึกษาเร่ืองการจดัฟัน เพราะอะไรจึง
ใหข้อ้มูลนั้น (5 ขอ้มูล เรียงล าดบัจากท่ีคิดวา่คนไขค้วรทราบมากท่ีสุด) 

ขอ้มูลท่ีควรให้ ขอ้มูลนั้นส าคญัเพราะ 
1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 



147 

3. หากตอ้งการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันใหก้ลุ่มวยัรุ่น ท่านคิดวา่ควรเผยแพร่ผา่นทางใดบา้ง 
เพราะอะไร (5 แหล่ง เรียงล าดบัจากแหล่งท่ีคิดวา่เหมาะสมในการเผยแพร่มากท่ีสุดก่อน) 
 

ช่องทางท่ีเหมาะสม ช่องทางนั้นเหมาะสมเพราะ 
1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

 
4. ท่านคิดวา่ ประโยชน์ของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (บอกมา 3 ขอ้)  
 1.………………………………….………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.………………………………….………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.………………………………….………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท่านคิดวา่ ผลขา้งเคียงของการจดัฟัน มีอะไรบา้ง (บอกมา 3 ขอ้)  
 1.………………………………….………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.………………………………….………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.………………………………….………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ซ 
แบบฟอร์มการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ส าหรับทนัตแพทย์ 

1. ข้อบ่งช้ีในการจัดฟัน 

 1) …………………………………………..……………………………….. 

 2) …………………………………………..……………………………….. 

 3) …………………………………………..……………………………….. 

2. ข้อมูลทีค่วรรู้ในการจัดฟัน             

 อนัดบัแรก………………………………………………………………… 

 อนัดบัท่ีสอง………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีสาม………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีส่ี…………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีหา้……………………………………………………..….……… 

3. แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการจัดฟัน         

 อนัดบัแรก………………………………………………………………… 

 อนัดบัท่ีสอง………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีสาม………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีส่ี…………………………………………………………….…… 

 อนัดบัท่ีหา้……………………………………………………..….……… 

4. ข้อดีของการจัดฟัน       

 ขอ้ท่ีหน่ึง……………………………………………………..….….…..… 

 ขอ้ท่ีสอง………………………………………………………….……..… 

 ขอ้ท่ีสาม……………………………………………………..….……...… 

5. ข้อเสียของการจัดฟัน       

 ขอ้ท่ีหน่ึง……………………………………………………..….….…..… 

 ขอ้ท่ีสอง………………………………………………………….……..… 

 ขอ้ท่ีสาม……………………………………………………..….……...… 
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1. ข้อบ่งช้ีในการจัดฟัน 

 
 

ทนัตแพทย์ทัว่ไป (D) ทนัตแพทย์จัดฟัน (E) 
หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  

3)  3)  

…  …  

 
รวมสองกลุ่ม คิดวา่ขอ้บ่งช้ีของการจดัฟัน ไดแ้ก่  (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 

1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)............ 

    ......... 
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2. ข้อมูลทีค่วรรู้ในการจัดฟัน 

 

 

ข้อมูลทีค่วรรู้ในการจัดฟัน อันดับที.่...........  (ระบุอนัดบัท่ี1-5) 
ทนัตแพทย์ทัว่ไป (D) ทนัตแพทย์จัดฟัน (E) 

หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..”(ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  

3)  3)  

…  …  

 
รวมสองกลุ่ม คิดวา่ขอ้มูลท่ีควรรู้ในการจดัฟัน อนัดบัท่ี..........  (ระบุอนัดบัท่ี1-5) ไดแ้ก่  (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 

1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)............ 

    ........ 
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3.  แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน 

 

 

แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน อนัดับที.่...........  (ระบุอนัดบัท่ี1-5) 
ทนัตแพทย์ทัว่ไป (D) ทนัตแพทย์จัดฟัน (E) 

หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  

3)  3)  

…  …  

 
รวมสองกลุ่ม คิดวา่แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน อนัดบัท่ี..........  (ระบุอนัดบัท่ี1-5) ไดแ้ก่  (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 

1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)............ 

    ....... 
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4. ข้อดีของการจัดฟัน 

 

 

ข้อดีของการจัดฟัน ข้อที.่...........  (ระบุขอ้ท่ี1-3) 
ทนัตแพทย์ทัว่ไป (D) ทนัตแพทย์จัดฟัน (E) 

หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  

3)  3)  

…  …  

 
รวมสองกลุ่มขอ้ดีของการจดัฟันขอ้ท่ี...... (ระบุขอ้ท่ี1-3)  ไดแ้ก่ (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 

1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)............ 

    ......... 
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5. ข้อเสียของการจัดฟัน 

 

ข้อดีของการจัดฟัน ข้อที.่...........  (ระบุขอ้ท่ี1-3) 
ทนัตแพทย์ทัว่ไป (D) ทนัตแพทย์จัดฟัน (E) 

หวัขอ้ ค าพดู หวัขอ้ ค าพดู 

1) “………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

1) “………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
“………………………..” (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
… 

2)  2)  

3)  3)  

…  …  

 
รวมสองกลุ่มขอ้ดีของการจดัฟันขอ้ท่ี...... (ระบุขอ้ท่ี1-3)  ไดแ้ก่ (เรียงล าดบัจากท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดก่อน) 

1. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
2. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)........... 
3. ..............................................................................รวม......... คน   ไดแ้ก่ ............ (ระบุนามสมมติผูใ้หส้ัมภาษณ์)............ 

    ......... 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – สกุล   นางธาวนีิ  ค  าแกว้ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   4   กนัยายน  2524 
 
ประวตัิการศึกษา   
 ปีการศึกษา 2548  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
 ปีการศึกษา 2542  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
    จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2554  – ปัจจุบนั ฝ่ายทนัตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่แตง  จ.เชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2551  – พ.ศ. 2553 ฝ่ายทนัตสาธารณสุข โรงพยาบาลฮอด  จ.เชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2549  – พ.ศ. 2550 แผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลน่าน  จ.น่าน 

 


