
 

บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ: กรณีศึกษา

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการวิจัยไว ดังนี้ 
 
   3.1 ประเภทการวิจยั 
   3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย 
   3.4 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
   3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประเภทการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เปนการบูรณาการวิธีการในการวิจัย 2 ประเภทเขาดวยกันซ่ึง  ประกอบดวย 
- การวิจัยในเชิงคุณภาพ (qualitative research)  
- การวิจัยในเชิงปริมาณ (quantitative research)  
 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  
ในการวิจัยนี้  ผูวิจัยใชวิธีการสนทนากลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย การสัมภาษณ 

และการตอบแบบสอบถาม รายละเอียด ดังนี้ 
การสนทนากลุม  (focus group discussion)  
กอนดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชการสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อรวบรวมขอมูล

ความรูเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจากกลุมเด็กนักเรียนโดยสุมเลือกเด็กนักเรียนในกลุมตัวอยางท่ีจะ
ทําการศึกษา จํานวน 10 ราย ทําการสนทนาโดยแยกเปน 2 กลุม (กลุมเด็กเพศหญิงและกลุมเด็กเพศ
ชาย กลุมละ 5 ราย) เพื่อใหไดทราบความรูเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ี
เกี่ยวของกับการกอมลพิษทางอากาศเดิม กอนไดรับการพัฒนาการรับรู โดยมีหัวขอท่ีใชในการ
สอบถามดังนี้ 
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1. นองคิดวามลพิษทางอากาศคืออะไร ? 
  2. นองใชวิธีอะไรในการสังเกตการเกดิมลพิษทางอากาศ ? 

3. หากรูวิธีการสังเกตการณเกิดมลพิษทางอากาศแลว มีวธีิการปองกันตัวเองอยางไร ? 
4. นองคิดวาสาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศคืออะไร ? 
5. นองคิดวามลพิษทางอากาศทําใหนองปวยไดหรือไม ? 
 
การมีสวนรวมในการอภิปราย 
ระหวางการวิจัยมีการรวมอภิปรายกับกลุมเปาหมายในระหวางการพัฒนาการรับรู 2 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 รวมกันอภิปรายถึงปญหามลพิษทางอากาศภายหลังการทดสอบคร้ังท่ี 1 (กอนการ
พัฒนาการรับรู)  
คร้ังท่ี 2 รวมกันอภิปรายถึงปญหามลพิษทางอากาศภายหลังการทดสอบคร้ังท่ี 2 (หลังการ
พัฒนาการรับรู)  
 

การสัมภาษณ 
ภายหลังการทดสอบคร้ังท่ี 3 (ทดสอบซํ้าหลังการพัฒนาการรับรู 1 เดือน) ผูวิจยัใชการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางทางโทรศัพทเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัพฤติกรรมการดํารงชีวิตและ
ความรูท่ีไดรับภายหลังการพฒันาการรับรู จากกลุมเปาหมายคําถามท่ีใชในการสัมภาษณมีดังนี ้

- ผูปกครองประกอบอาชีพอะไร ? 
- กอนการทําแบบทดสอบคร้ังสุดทายนองไดอานหนังสือการตูนนิทานเร่ือง “ ยอดมนษุย

ซูเปอรโอทู ปะทะ จอมวายรายพีเอ็ม10 (PM10) ”  หรือไม ? 
- นองไดดูส่ืออ่ืนๆ (การตูน โทรทัศน หนงัสือ) ท่ีเกี่ยวกบัมลพิษทางอากาศหรือไม ? หาก

ไดดูดจูากส่ือใด ? 
-ขณะน้ีนองคิดวาจังหวัดเชียงใหมมีมลพิษทางอากาศหรือไม ? สังเกตจากอะไร ? 
-นองคิดวาจะมีบทบาทอยางไรในการชวยลดมลพิษทางอากาศ ? 
 
การตอบแบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดสอบถามกอนการพัฒนาการรับรู  โดยมีขอคําถามใหตอบ จํานวน 13 ขอ 

ประกอบดวยการถามขอมูลสวนบุคคลและผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ โดยมี
ประเด็นขอคําถามดังนี้ 
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1. เพศ           
           2. อายุ       

3. ท่ีต้ังสถานท่ีพักอาศัย       
          4. ท่ีต้ังสถานศึกษา 

5. ประเภทพาหนะท่ีใชในการเดินทางมาโรงเรียน 
6. เคยเรียนเร่ืองอากาศเปนพษิหรือเปลา          
7. มีโรคประจําตัว (โรคท่ีเปนบอยๆซํ้าๆ) หรือไม 
8.วิธีการกําจดัขยะในท่ีพักอาศัยทําอยางไร 

           คําถามเกี่ยวกับสุขภาพ นักเรียนเคยมีอาการหรือเปนโรคเหลานีห้รือไม?  
 9. เปนหวัดบอยๆ 

10. ไซนัสอักเสบ 
11. แสบจมูก แสบตา 
12. ไอ,จาม 
13. ภูมิแพ                           

 
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ไดทําการทดสอบโดยมีแบบทดสอบ

จํานวน 15 ขอ ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน และมีคาความเช่ือถือไดคํานวณโดย Cronbach’s Alpha coefficient 
ไดคาเทากับ .4231 ซ่ึงมีความเช่ือถือไดในระดับปานกลาง ใชทําการทดสอบในนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางจํานวน 100 ราย 3 คร้ังในระยะเวลาแตกตางกัน 

คร้ังท่ี 1  การทดสอบกอนการไดรับการพัฒนาการรับรู  
คร้ังท่ี 2  การทดสอบภายหลังการไดรับการพัฒนาการรับรูทันที  
คร้ังท่ี 3  การทดสอบภายหลังระยะเวลาผานไป 30 วัน  
แลวนําผลคะแนนการทดสอบท่ีไดรับมาประมวลผลเปนขอมูลเชิงสถิติท่ีสามารถแปลคาได 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 
ประชากร  (population) ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ในจังหวัดเชียงใหม 

กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยาง (sampling) ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัด

เชียงใหม จํานวน 100 ราย 
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ภาพท่ี 6 แผนท่ีจังหวดัเชียงใหมและท่ีต้ังโรงเรียนท่ีทําการวิจัย 
 

B โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ 

A โรงเรียนพุทธิโศภน 

    B โรงเรียนเวฬุวัน 

    A โรงเรียนสืบนทีธรรม 
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กลุมตัวอยางและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ซ่ึง

มีท่ีต้ังสถานศึกษาอยูในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยไดทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ใน 2 อําเภอ อําเภอละ 2 โรงเรียน ประกอบดวย อําเภอเมือง และอําเภอสารภี ซ่ึงท้ัง 2 
อําเภอดังกลาว เปนพื้นท่ี ท่ีมีมลพิษทางอากาศซ่ึงมีสารกอมะเร็ง พีเอเอช มากท่ีสุด (ไมตรี สุทธิจิตต, 
2543) สอดคลองกับขอมูลจากเอกสารเผยแพรของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) 
ซ่ึงรายงานวาในระหวางป พ.ศ. 2532 - 2541 จํานวนผูปวยดวยโรคมะเร็งปอดในจังหวัดเชียงใหมมี
อัตราท่ีสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศและพบผูปวยมากท่ีอําเภอสารภีและอําเภอเมือง ผูวิจัยจึงไดทํา
การสุมเลือกกลุมประชากรตัวอยางดวยวิธีการจับฉลาก (lottery  method) จากโรงเรียนท้ังหมดท่ีตั้ง
อยูในเขตอําเภอเมือง และอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมท่ีมีการเรียนการสอนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปรากฏจํานวนโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวดังตอไปนี้ 

 
 -โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขต
อําเภอเมือง จ.เชียงใหม รวมท้ังส้ินจํานวน 56 โรงเรียน  
  -โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขต
อําเภอสารภี จ.เชียงใหม รวมท้ังส้ินจํานวน 23 โรงเรียน  
 ทําการสุมเลือกกลุมประชากรตัวอยางดวยวิธีการจับฉลาก (lottery method) อําเภอละ 2 
โรงเรียน  
 
ผลจากการสุมดวยวิธีจับฉลาก มีดังนี้  
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จ.เชียงใหม จํานวน 2 โรงเรียนประกอบดวย 
 - โรงเรียนพุทธิโศภน ซ่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 246 คน   
 - โรงเรียนคําเท่ียงอนุสรณ ซ่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 193 คน 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอสารภี จ.เชียงใหม จํานวน 2 โรงเรียนประกอบดวย 
  -โรงเรียนเวฬุวัน ซ่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 121 คน  
  -โรงเรียนสืบนทีธรรม ซ่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 60 คน 
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โดยโรงเรียนที่มีที่ตั ้งอยูในเขตอําเภอเมืองทั้ง 2 โรงเรียนประกอบดวยโรงเรียน
โรงเรียนพุทธิโศภน  ต้ังอยู ถนนพระปกเกลา  ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
โรงเรียนคําเท่ียงอนุสรณ  ต้ังอยู ถนนไปรษณีย  ตําบลชางมอย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม    

ซ่ึง ท้ัง 2 โรงเรียนเปนโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 
1 ทําการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษา ปท่ี 1-6  

สวนโรงเรียนท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอสารภีประกอบดวยโรงเรียนเวฬุวันและโรงเรียนสืบ 
นทีธรรม   โรงเรียนเวฬุวัน ตั้งอยู ถ.เชียงใหม-ลําพูน  ต.ยางเนิ้ง-สารภี  อ.สารภี  เชียงใหม  เปน
โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4 เปดสอนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล-จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสืบนทีธรรม ตั้งอยู ถ.สายเกาะกลาง   
ต.ทาวังตาล  อ.สารภี  เชียงใหม  เปนโรงเรียนที่อยูในสังกัดของสภาคริสจักรแหงประเทศไทย
เปดสอนต้ังแตระดับช้ัน ระดับช้ันอนุบาล-จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 
จํานวนประชากรของกลุมตัวอยางทั้งหมด 620 คนผูศึกษาทําการศึกษาจากขนาด

ตัวอยางประชากร 100 คน ในการกําหนดขนาดตัวอยางใชตารางสําเร็จท่ีใชสูตรของ Yamane (อาง
ใน เพ็ญแข แสงแกว, 2541: 58) โดยขนาดของตัวอยางประชากรท่ีระดับความมีนัยสําคัญ 0.10 

สําหรับความคลาดเคล่ือนท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ ±10 % ที่ (N) = 1,000 ความคลาดเคลื่อนท่ี

กําหนดคิดเปนรอยละ ±10 % จํานวน 91 ตัวอยาง 
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ตารางท่ี  4 ตารางสําเร็จรูปตามสูตรของ Yamane 

          ขนาดของตัวอยางประชากรท่ีระดับความมีนัยสําคัญ 0.10 (หรือ 2σ confidence interval) 
         คิดขนาดความคลาดเคล่ือน (e) เปนรอยละ และสัมประสิทธ์ิของความผันแปรเทากับ 0.10 

ขนาดของตัวอยางประชากร(n)สําหรับความคลาดเคล่ือน 
ท่ีกําหนด(e) 

ขนาดของประชากร 
(N) 

± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% 
500 – – – – 222 83 

1,000 – – – 385 286  91 
1,500 – – 638 441 316 94 
2,000 – – 714 476 333 95 
2,500 – 1,250 769 500 345 96 
3,000 – 1,364 811 517 353 97 
3,500 – 1,458 843 530 359 97 
4,000 – 1,538 870 541 364 98 
4,500 – 1,607 891 549 367 98 
5,000 – 1,667 909 556 370 98 
6,000 – 1,765 938 566 375 98 
7,000 – 1,842 959 574 378 99 
8,000 – 1,905 976 580 381 99 
9,000 – 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

→∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
ท่ีมา:   เพ็ญแข แสงแกว. (2541). การวิจัยทางสังคมศาสตร(3). กรุงเทพฯ:                                              

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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แตเพื่อความสะดวกในการเก็บและประมวลผลขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาจะไดทําการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางจํานวน 100  คน ซ่ึงหากจะเลือกกลุมตัวอยางจากแตละกลุมจะตองใชสูตร
คํานวณ ดังนี้   
 
 

สูตร n l = 
N
nN1  

 
โดย nl     = จํานวนตัวอยางท่ีจะสุมตัวอยาง  

N    = จํานวนประชากรท้ังหมด 
n     = ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 
Nl   = จํานวนประชากรในแตละกลุม 

 
 

ดังนั้นในการเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวนท่ีเทากัน ดังแสดงในตารางท่ี  4 แลวทํา
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 
ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

โรงเรียน จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 

พุทธิโศภน อ.เมือง 246  คน 
620
246(100)     ≈ 40 

คําเท่ียงอนุสรณ อ.เมือง 193  คน 
620
193(100)     ≈ 30 

เวฬวุัน อ.สารภี  121  คน 
620
121(100)     ≈ 20 

สืบนทีธรรม อ.สารภี    60  คน 
620
93(100)     ≈ 10 

รวม 620  คน  100 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศและการ
พัฒนาการรับรูคร้ังนี้ ประกอบดวย 

  
1. ส่ือในการพัฒนาการรับรู (หนังสือนิทานประกอบภาพการตูน) (ภาคผนวก ก) 
2. ถุงผา (มีขอความแสดงวิธีการชวยลดมลพิษทางอากาศ) (ภาคผนวก ฌ) 
3. แบบสอบถาม (questionnaire) (ภาคผนวก ข) 
4. แบบทดสอบ (examination) (ภาคผนวก ข) 
5. แบบสัมภาษณ (interview) (ภาคผนวก ค) 
 
1. ส่ือในการพัฒนาการรับรู “หนังสือนิทานประกอบภาพการตูน” (ภาคผนวก ก  ) 
ผูวิจัยไดออกแบบและจัดทําส่ือในการพัฒนาการรับรู เปนหนังสือนิทานประกอบภาพ

การตูน ขนาดรูปเลม 21 cm × 15 cm เร่ือง “ยอดมนุษยซูเปอรโอทู ปะทะ จอมวายราย พีเอ็ม 10 
(PM10)” โดยมีจํานวน 22 หนากระดาษ(รวมปก) โดยเนื้อหาประกอบดวย 

สวนท่ี 1 นิทานประกอบภาพการตูน มี 2 ฉาก  
ฉากแรกท่ีใชสมมุติเหตุการณคือฐานทัพอสูรกาย พีเอ็ม 10 ซ่ึงต้ังอยูนอกโลก มีตัวละครใน

การดําเนินเร่ือง 2 ตัวหลัก คือ  
- อสูรกาย พีเอ็ม 10  
ส่ือความหมายถึงมลพิษทางอากาศคือฝุนละอองขนาดเล็กท่ีมีผลตอสุขภาพของเด็ก ในเนื้อหาไดถูก
กําหนดใหเปนตัวละครที่ไมดี ตองการทําลายลางโลก ดวยการฆามนุษย โดยสอดแทรกสาระความรู
ท่ีผูวิจัยประสงคใหผูอานทราบผานการสนทนาระหวาง หัวหนาอสูรกาย พีเอ็ม 10 และลูกนองท่ีถูก
ส่ังใหไปทําลายโลกมนุษย  ประเด็นสําคัญในขอความสนทนา ดังนี้ 
 
คําถาม เราจะฆามนุษยไดอยางไร?  
คําตอบ วิธีการฆาของพวกเรามันงายมากๆ เพราะเราคือฝุนละอองลอยตัวไปมาในอากาศใหเช้ือโรค
เกาะเราบาง สารเคมีเกาะเราบาง แลวเขาสูทางเดินหายใจของพวกมนุษยไดงายๆ เพราะมนุษย
จําเปนตองหายใจเขาออกตลอดเวลา 
จากขอสนทนาขางตนผูวิจัยตองการส่ือใหผูอานทราบวา  

- พีเอ็ม 10 คืออะไร  
- พีเอ็ม 10 เขาสูรางกายของมนุษยอยางไร  
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คําถาม แคการเปนฝุนลอยไปมาจะฆามนุษยไดอยางไร? 
คําตอบ เรามีวิธีการแยบยลท่ีมนุษยคาดไมถึงเพราะทุกคร้ังท่ีพวกมันกอกิจกรรม เชน จุดไฟเผาปา 
เผาขยะ พนไอเสียรถยนต ฝุนกอสราง การประกอบอาหารปงยาง ก็ฆาพวกมันได เพราะพวกเรามี
ขนาดเล็กมากเทาเสนผมมนุษยผาตามขวางต้ัง 8 คร้ัง นอกจากไมสามารถมองเห็นเราไดดวยตาเปลา
แลว เรายังลอยไปมาในอากาศไดนานอีกดวย เปนโอกาสทองของเราท่ีจะไดเขาไปสะสมในปอด
มนุษย แรกๆก็แคไอ จาม ตอไปพอเรารวมตัวในปอดมนุษยมากข้ึน นานวันเขาพวกมันก็จะเร่ิมเปน
โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ โรคหัวใจ หรืออาจเปนมะเร็งปอดตายไปในท่ีสุด เม่ือนั้นเรา
จะยึดครองโลก 
จากขอสนทนาขางตนผูวิจัยตองการส่ือใหผูอานทราบวา  

- แหลงกําเนิดพีเอ็ม 10 ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมในการดํารงชีวิตของมนุษยประกอบดวยกิจกรรม
ใดบาง 

- พีเอ็ม 10 มีขนาดเทาใด 
- พีเอ็ม 10 ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได  
- พีเอ็ม 10 สามารถลอยอยูในอากาศไดเปนระยะเวลานาน 
- พีเอ็ม 10 สามารถเขาไปในรางกายและสะสมในปอด 
- พีเอ็ม 10 สามารถกอใหเกิดโรคใดไดบาง 
 
ฉากท่ี 2 ในจังหวัดเชียงใหมตัวละครที่ใชในการดําเนินเร่ืองมี 3 ตัวหลัก ประกอบดวย เด็กชาย 

เด็กหญิง และยอดมนุษยซูเปอรโอทู ตัวละครเด็กชาย หญิง เปนส่ือตัวแทนของเด็กในจังหวัด
เชียงใหม และยอดมนุษยซูเปอรโอทู หมายถึงออกซิเจน ซ่ึงเปนตัวละครเอกของเร่ือง เปนผูพิทักษ
ความปลอดภัยของโลก ซ่ึงเด็กจะมีความคุนเคยกับตัวละครในลักษณะดังกลาว ประเด็นสําคัญใน
ขอความสนทนา ดังนี้ 

  
คําถาม แปลกจังทําไมชวงนี้มีคนไอจามมาก ครูใหสวมผาปดจมูกปดปากมาโรงเรียน กินยาแกไอก็
ไมหาย ประกาศใหเชียงใหมเปนเขตภัยพิบัติฉุกเฉินหมายความวาอยางไร? 
คําตอบ เขตภัยพิบัติฉุกเฉินหมายถึงมลพิษทางอากาศมากเกินไป  
จากขอสนทนาขางตนผูวิจัยตองการส่ือใหผูอานทราบวา  

- การประกาศใหเปนเขตภัยพิบัติฉุกเฉินคืออะไร  
- อาการทางรางกายท่ีเกิดจากผลกระทบของ พีเอ็ม 10 คืออะไร 
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ภายหลังเกิดเหตุการณวิกฤต เด็กชายและเด็กหญิงไดขอความชวยเหลือจากยอดมนุษยซูเปอรโอทู
ซ่ึงยอดมนุษยซูเปอรโอทู ไดชวยเหลือโดย เตือนไมใหกอกิจกรรมการเผา นําน้ําฉีดพนเพื่อดักจับ  
พีเอ็ม 10  
 
จากขอสนทนาผูวิจัยตองการส่ือใหผูอานทราบวา  
 

- วิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกตองเม่ือ พีเอ็ม 10 มีคามากเกินมาตรฐาน ประกอบดวย การสวมผาปด
ปากปดจมูก  หามออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมในท่ีโลงแจง ทานผักผลไมท่ีมีวิตามิน ซี
และดี จิบน้ําบอยๆ  

-  วิธีการสังเกตเม่ือสารมลพิษ พีเอ็ม 10 มีคาเกินคามาตรฐาน ประกอบดวย การสังเกต
ทองฟาจะมืดคร้ืมขุนมัว(ภาพประกอบแสดงใหเห็นวาเม่ือมองภูเขาภาพจะไมแจมชัด)  คอย
ฟงประกาศขาวสาร 

- วิธีการกําจัด พีเอ็ม 10 ประกอบดวย การเลิกเผาขยะ การเลิกเผาปา ลดการใชน้ํามัน
เช้ือเพลิง ลดการฟุงกระจายของฝุนละอองจากรถบรรทุกวัสดุกอสรางดวยการคลุมผาใบ 
และลดการรับประทานอาการปงยาง 

- บอกเลาตนกําเนิดยอดมนุษยซูเปอรโอทู หมายถึง ออกซิเจน ซ่ึงมีตนกําเนิดจากการปลูก
ตนไมและเชิญชวนใหเด็กปลูกตนไมเพื่อกําจัดมลพิษทางอากาศ และชวยกันลดการกอ
มลพิษ 

- วิธีการที่เด็กสามารถชวยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ โดยใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ไมควร
เผาขยะ เดินหรือปนจักรยานแทนการใชรถยนตหรือมอเตอรไซด งดจุดธูป แยกขยะ 

 
สวนท่ี 2 สวนของสาระความรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ ประกอบดวย 
- แหลงกําเนิดสารมลพิษ 
- สถานการณมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม 
- ผลกระทบของฝุนละอองตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
- ผลกระทบของฝุนละอองท่ีเกิดตอระบบทางเดินหายใจและรางกาย 

 
2. ถุงผาลดโลกรอน (ภาคผนวก ฌ) 
ผูวิจัยไดออกแบบถุงผาดิบสีขาว  สายคลองและตัวอักษรสีฟาสดซ่ึงส่ือถึงอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 

สดใส และมีการสกรีนขอความแสดงวิธีการชวยลดมลพิษทางอากาศขนาด 29 cm × 20 cm ตาม
ความรูท่ีไดรับจากส่ือหนังสือนิทานประกอบภาพการตูนและผลิตจํานวน 150 ใบ เพื่อเปนของท่ี
ระลึกแกเด็กนักเรียนและครูท่ีเขารวมทดสอบ   
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3. แบบสอบถาม (questionnaire) (ภาคผนวก ข) 
แบบสอบถามมีจํานวน 13 ขอ สอบถามขอมูลสวนบุคคล ,พฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ี

เกี่ยวของกับ มลพิษทางอากาศ, ประวัติทางสุขภาพ ท่ีเกี่ยวของกับ มลพิษทางอากาศ  โดย
แบบสอบถามใชคําถามท่ีเขาใจงาย ตัวอักษรท่ีไมเปนทางการเพ่ือไมใหเกิดความเครียด 
 

4. แบบทดสอบ (examination) (ภาคผนวก ข) 
แบบทดสอบมีขอคําถามจํานวน 15 ขอ 4 ตัวเลือก เนื้อหาท่ีนํามาทดสอบเปนเนื้อหาท่ีแสดง

ในส่ือหนังสือนิทานประกอบภาพการตูน ใชการสลับขอคําถามเพ่ือใชทดสอบ 3 คร้ังในระยะเวลาที่
แตกตางกัน 

 
5. แบบสัมภาษณ (interview) (ภาคผนวก ค) 
ประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอใชเปนประเด็นในการสนทนากับเด็กทางโทรศัพท แลว

ทําการจดบันทึกขอมูล 
 

การพัฒนาการรับรูโดยการใชเคร่ืองมือดังกลาวมาขางตน มีข้ันตอนและกระบวนการดังนี ้
 
ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ สถานการณท่ีมีความเกี่ยวของ
โดยเฉพาะสารมลพิษ พีเอ็ม10 จากส่ือตางๆ และศึกษารูปแบบการพัฒนาการรับรูท่ีมีความ
เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การประมวลความรูเดิมของกลุมตัวอยาง 
 
 ในการประมวลความรูเดิมของกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมเลือกเด็กนักเรียน จํานวน 10 คน 
จากกลุมเด็กท่ีจะทําการศึกษา แลวนํามารวมกิจกรรมสนทนากลุม (focus group) ซ่ึงผูวิจัยและผูชวย
ไดทําการสนทนากับกลุมประชากรเปาหมายจํานวน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมนักเรียนเพศหญิง
จํานวน 5 คน และกลุมนักเรียนเพศชายจํานวน 5 คน รวม 10 คน ทําการสนทนา ทีละกลุมใชเวลา
ในการสนทนากลุมละประมาณ  30 นาที โดยผูวิจัยและผูชวยไดเปนผูดําเนินการสนทนา  
(moderator)  คอยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อใหกลุมแสดงความคิดเห็นและอภิปราย ใน 5
ประเด็นหัวขอท่ีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ความรู ความเขาใจ พฤติกรรมในการดํารงชีวิตประจําวัน 
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1. นองคิดวามลพิษทางอากาศคืออะไร  
2. นองใชวิธีอะไรในการสังเกตการณเกิดมลพิษ 
3. หากรูวิธีการสังเกตแลวมีวิธีการปองกันตัวเองยังไง 
4. นองคิดวาสาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศคืออะไร 
5. นองคิดวามลพิษทางอากาศทําใหนองปวยไดหรือไม 

แลวทําการบันทึกเสียงและจดบันทึกขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาเปนฐานในการกําหนดความรูท่ีเด็กควร
จะไดรับการพัฒนา 
 
ข้ันตอนท่ี 3 การสรางเคร่ืองมือในการพัฒนาการรับรู  
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือในการพัฒนาการรับรูเปนหนังสือนิทานประกอบภาพการตูน
ซ่ึงเปนส่ือท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการรับรูในเด็ก (สุธิศา ลามชาง และคณะ, 2546)  

มีข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือดังนี้ 
1. ผูวิจัยคนควาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและการพัฒนาการ

รับรูในเด็ก ทบทวนวัตถุประสงคในการวิจัย 
2. กอนการสรางเคร่ืองมือไดมีการสนทนากลุม ซ่ึงผูศึกษาและผูชวยไดทําการ

สนทนากับกลุมประชากรเปาหมายจํานวน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมนักเรียนเพศ
หญิงจํานวน 5 คน และกลุมนักเรียนเพศชายจํานวน 5 คน รวม 10 คน ทําการ
สนทนา ทีละกลุมใชเวลาในการสนทนากลุมละประมาณ 30 นาที โดยผูศึกษาได
เปนผูดําเนินการสนทนา  (moderator)  คอยจุดประเด็นในการสนทนาเพ่ือใหกลุม
แสดงความคิดเห็นและอภิปราย ในประเด็นหัวขอท่ีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 
ความรู ความเขาใจ พฤติกรรมในการดํารงชีวิตประจําวันแลวทําการบันทึกเสียง
และจดบันทึกขอมูล (ภาคผนวก) 

3. นําขอมูลจากขอ1 และขอ 2 มาวิเคราะหประกอบกันถึงระดับการรับรูและ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีมีความเกี่ยวของกับการเกิดมลพิษทางอากาศ 

4. ดําเนินการสรางส่ือการสอน โดยผูวิจัยไดสรางส่ือการสอนโดยอางถึงงานวิจัย
ของ สุธิศา ลามชาง และคณะ (2546) เกี่ยวกับส่ือนิทานประกอบภาพการตูน วามี
ความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาการรับรูในเด็ก ทําการออกแบบเนื้อหาจากขอมูลท่ีได
ศึกษาคนควาและขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม  
ข้ันตอนในการวิธีการสรางส่ือหนังสือนิทานประกอบภาพการตูน (ภาคผนวก ก) 
ดังนี้ 
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- ออกแบบรูปเลมขนาดโดยมีขนาดรูปเลม 21 cm × 15 cm (มีขนาดเทากับ
กระดาษ A4 พับคร่ึง เพื่อความสะดวกในการพกพา) 

- แตงเนื้อหาโดยใชถอยคําท่ีสามารถเขาใจไดงาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก
สอดแทรกขอความท่ีสรางความขําขัน เพื่อจูงใจใหเด็กอยากติดตาม 

- วาดภาพและจัดทําคําบรรยายประกอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
- ปร้ินภาพสีลงบนกระดาษท่ีมีความหนาประมาณ 180 แกรม เพื่อใหมี

ความคงทนและสวยงาม 
5. นําส่ือการสอนท่ีไดเสนอแกผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของส่ือ 
6. ใชส่ือดังกลาวทดลองใหเด็กอานจํานวน 10 รายแลวสอบถามความเขาใจ ท่ีมีตอ

เนื้อหาความเหมาะสมดานการใชภาษา รูปภาพวาสามารถส่ือขอมูลท่ีตองการ
พัฒนาการรับรูสูเด็กไดหรือไม  

7. ออกแบบสอบถามโดยสอบถามถึงพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับ มลพิษ
ทางอากาศ ประวัติทางสุขภาพ จํานวน 13 ขอ (ภาคผนวก ข) 

8. ออกแบบทดสอบ(ภาคผนวก ข)โดยมีขอคําถามจํานวน 15 ขอ เนื้อหาท่ีนํามาถาม
เปนเนื้อหาท่ีไดจากการสนทนากลุมและจากการคนควา เอกสารโดยให
แบบสอบถามมีความสอดคลองกับส่ือท่ีใหเพื่อเปนการพัฒนาการรับรู โดยในการ
นําไปใชตองใชแบบทดสอบจํานวน 3 คร้ัง  

- คร้ังแรกใชทดสอบกอนการรับการพัฒนาดวยส่ือ  
- คร้ังท่ี 2 ทดสอบภายหลังการอานส่ือทันที  
- คร้ังท่ี 3 ทดสอบภายหลังระยะเวลาผานไป 30 วัน  

    ในการทดสอบทุกคร้ังใชแบบทดสอบเดิมจึงตองมีการสลับขอคําถามเพ่ือมิใหเกิด  
     การจดจํา  

9. นําแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีไดปรึกษาผูเช่ียวชาญเพื่อทําการตรวจสอบ
เนื้อหาความถูกตองเหมาะสม 

10. นําแบบสอบถามท่ีไดทดลองสอบถามเด็กจํานวน 10 ราย เพื่อสอบถามถึงความ
เขาใจในคําถาม สวนแบบทดสอบทดลองทดสอบกับเด็กจํานวน 20 รายนําผลท่ีได
จากการทดสอบมาหาคาความเช่ือม่ัน  

11. แบบสัมภาษณ (ภาคผนวก ค)ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ โดยทําการสัมภาษณ
ทางโทรศัพทภายหลังการทดสอบ 30 วันแลวเสร็จ ลักษณะคําถามเพ่ือสอบถาม
การรับรูวายังคงมีอยูหรือไม คําถามประกอบดวย 

1. ผูปกครองประกอบอาชีพอะไร 
2. กอนการทําแบบทดสอบคร้ังสุดทายนองไดอานหนังสือการตูนนิทาน   
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    เร่ือง “ยอดมนุษยซูเปอรโอทู ปะทะ จอมวายราย พีเอ็ม 10” หรือไม 
3. นองไดดูส่ืออ่ืนๆ (การตูน โทรทัศน หนงัสือ) ท่ีเกี่ยวกบัมลพิษทาง 
    อากาศหรือไม หากไดดู ดจูากส่ือใด 
4. ขณะน้ีนองคิดวาจังหวดัเชียงใหมมีมลพิษทางอากาศหรือไม  สังเกต  
     จากอะไร 
5. นองคิดวาจะมีบทบาทอยางไรในการชวยลดมลพิษทางอากาศ 
 (ภาคผนวก ง) 

12. ออกแบบถุงผาดิบสีขาว(ภาคผนวก ฌ)  ขนาด 29 cm × 20 cm ซ่ึงมีการสกรีน
ขอความแสดงวิธีการชวยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ตามความรูท่ีไดรับจากส่ือ
หนังสือนิทานประกอบภาพการตูนและผลิตจํานวน 150 ใบ เพื่อเปนของท่ีระลึก
แกเด็กนักเรียนและครูท่ีเขารวมทดสอบ   

 
3.4 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เนื่องจากผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือข้ึนเองจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวของ
และขอมูลจากการสนทนากลุม โดยกําหนดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคตอการศึกษา ส่ือการเรียน
การสอน และมีวิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือดังนี้ 

1. ส่ือในการพัฒนาการรับรู ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเปนหนังสือนิทานภาพการตูน เร่ือง ยอด
มนุษยซูเปอรโอทูปะทะจอมวายราย พีเอ็ม10 (ภาคผนวก ก) ในการสรางส่ือไดสืบคน
ขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและทําการทดสอบคุณภาพโดยปรึกษาผูเช่ียวชาญถึง
ความเหมาะสมดานเนื้อหาและภาษาท่ีใช 

2. แบบสอบถาม สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาผูเช่ียวชาญและทดลองใชสอบถาม
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 10 ราย แลว
สอบถามถึงความเขาใจในภาษาคําพูดท่ีใชสอบถามวาเด็กสามารถเขาใจไดหรือไม
เพียงใด คําถามมีความกํากวมหรือไมอยางไร 

3. แบบทดสอบ  ขอคําถามในแบบทดสอบผูวิจัยไดพิจารณาถึงขอมูลหลักและ
วัตถุประสงคของการศึกษาทําการปรึกษาผูเช่ียวชาญแลวทดลองนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางท่ีมีความใกลเคียงกับกลุมท่ีตองการศึกษาแตมิใชกลุมท่ีศึกษาจํานวน 20 ราย 
แลวนําคําตอบท่ีไดจากการทดสอบมาหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ โดยอาศัย
วิธีการหาคา KR 20 โดยใชเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของ Carrett  
(อางใน ตาย  เซ่ียงฉี, 2526)  ไดมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 



 45 

คาความเช่ือม่ัน                 ความหมาย 
  0.00 – 0.20            มีความเช่ือม่ันตํ่ามากหรือไมมีเลย 
  0.21 – 0.40            มีความเช่ือม่ันตํ่า 
  0.41 – 0.70            มีความเช่ือม่ันปานกลาง 
  0.71 – 1.00            มีความเช่ือม่ันสูง 

 ไดแบบวัดท่ีมีความเช่ือม่ันเทากับ .4231 แสดงวามีคาความเช่ือม่ันปานกลาง 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยผูวิจัยแบง
การเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

- ขอมูลเชิงปริมาณ  โดยใชเคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม แบบทดสอบ 
- ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชเคร่ืองมือ คือแบบบันทึกการสนทนากลุม แบบบันทึกการ

สัมภาษณ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เ ม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใหดําเนินการวิจัยแลว 
ดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตทําการวิจัยแกผูอํานวยการสถานศึกษาท้ัง 4 โรงเรียน แลวติดตอ
โรงเรียนเพ่ือนัดหมาย วัน เวลา ท่ีจะพบปะเด็กนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลไว 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. ผูวิจัยดําเนินการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
2. ทําการสนทนาและเก็บขอมูลแบบกลุม เพื่อวัดระดับความรูกอนการพัฒนาการรับรู  
3. เก็บขอมูลประวัติสวนตัว ขอมูลพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกอมลพิษทางอากาศ 

การเรียนรูเร่ืองมลพิษทางอากาศและประวัติสุขภาพโดยใชแบบสอบถาม ทําการสอบถามกอนการ
พัฒนาการรับรู 

4. เก็บขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการรับรูโดยจัดทําแบบทดสอบการรับรูจํานวน 15 ขอ 
ทําการทดสอบ 3 คร้ังเพื่อวัดระดับการรับรู โดย 
 - คร้ังแรกทําการทดสอบกอนการใหความรู  
 - คร้ังท่ี 2 ทําการทดสอบทันทีหลังจากการพัฒนาการรับรูโดยการอานส่ือหนังสือ
นิทานประกอบภาพการตูน  
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 - คร้ังท่ี 3  ทดสอบซํ้าอีกคร้ังหนึ่งหลังจากเวนระยะเวลาเปนเวลา 30 วัน  
แลวนําคาคะแนนท่ีได มาวิเคราะห แปลผล การพัฒนาการรับรู 

5. การเก็บขอมูลโดยการใชโทรศัพทเพื่อทําการสัมภาษณเพิ่มเติม   
6. นําขอมูลท่ีรวบรวมได สรุป และเขียนรายงานผลการวิจัย 

  
3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 
เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงการวิเคราะห

ออกเปน 2 สวนดังนี้ 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  
ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบทดสอบท่ีไดรับคืนมา จัดหมวดหมู และทําการวิเคราะหขอมูล ดวย

การแปลงแนวความคิดเห็นหรือตัวแปลท่ีตองการศึกษาเปนขอมูลเชิงปริมาณ และกําหนดคาออกมา
เปนตัวเลข เพื่อลงรหัสขอมูล (coding) แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยทําการประมวลผลโดยใช
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t -test  แลวสรุปผลการศึกษาวิจัยนําเสนอในรูปลักษณะของ
การใชตารางประกอบดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  
(descriptive statistics) โดยใชตารางแจกแจงความถ่ี (frequency)  และคารอยละ (percentage) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยใชตารางแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 
แลวนําคะแนนจากการทดสอบมาจัดลําดับตามชวงคะแนนท้ัง 3 ตอนโดยแบงชวงคะแนนออกเปน 
4 ชวง ตามมาตราอันตรภาคช้ัน (interval scale) ดังนี้ 

 
ระดับความรู ระดับคะแนน ระดับความรู 
ระดับ 4 13 – 15 มีความรูดีมาก 
ระดับ 3 9 – 12 มีความรูด ี
ระดับ 2 5 – 8 มีความปานกลาง 
ระดับ 1 4 -1 มีความรูนอย 
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3. การวิเคราะหประสิทธิภาพการรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทาง
อากาศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยใชสถิติทดสอบความ
แตกตาง t – test 

 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยนําขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการ สนทนากลุม การสัมภาษณ การรวมอภิปราย มาจัด
หมวดหมู แลวทําการวิเคราะหขอมูล 

 
 


