
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศแก
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน โดยประมวลผล
จากแบบสอบถามและแบบทดสอบวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รอย
ละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกตาง t–test กําหนดสัญลักษณท่ี
ใชในการอธิบาย ดังนี้ 
   N      แทน จํานวนนักเรียน 
   X       แทน คาเฉล่ีย 
   S.D.      แทน คาความเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
   p ≤ .01      แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   p ≤ .05      แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                     ระดับคะแนน 13-15    แทน ระดับความรูดีมาก 
     ระดับคะแนน   9-12    แทน ระดับความรูดี 
                    ระดับคะแนน   5-8    แทน ระดับความรูปานกลาง 
                    ระดับคะแนน  นอยกวา 5   แทน ระดับความรูนอย 
 
   นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4  ตอน  ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1      ขอมูลพฤติกรรมการดํารงชีวติท่ีมีความเกีย่วของกับมลพษิทางอากาศ 
ตอนท่ี 2       ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษ 
                    ทางอากาศของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

- แสดงการเปรียบเทียบระดับการรับรูระหวางชวงเวลาในการทดสอบการรับรู 
- แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของระดบัการรับรูเม่ือทําการ 
   ทดสอบกอนการพัฒนาการรับรูและหลังการพัฒนาการรับรูทันที 
- แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูกอนอานส่ือและ  
   หลังอานส่ือ 30 วัน 
- แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูหลังอานส่ือทันทีและหลัง 
    อานส่ือ 30 วนั 
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ตอนท่ี 3       ผลการวิเคราะหการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
                   ของเด็ก (ตามประเด็นรายขอ)  
ตอนท่ี 4      ประมวลผลการสนทนากลุมและการสังเกตพฤติกรรมระหวางพัฒนาการรับรูและ 
             ผลจากการสัมภาษณ 
 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพฤติกรรมการดํารงชวิีตท่ีมีความเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ 
ตารางท่ี  6 แสดงความถ่ีและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  (n = 100) 

ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 
เพศ   

 - ชาย 51 51.0 
 - หญิง 49 49.0 

อาย ุ   
 - 11  ป 9 9.0 
 - 12  ป 91 91.0 

ภูมิลําเนา   
          - อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 38 38.0 

 - อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 33 33.0 
 - อําเภออื่นในจังหวัดเชียงใหม 29 29.0 

พาหนะท่ีใชในการเดินทางมาโรงเรียน   
- เดิน          1              1.0 
- จักรยาน          4              4.0 
- จักรยานยนต        38            38.0 
- รถยนต        57           57.0 

การไดรับความรูเร่ืองอากาศเปนพิษ   
- เคยไดเรียน        88          88.0 
- ไมเคยไดเรียน        1           1.0 
- ไมแนใจ      11        11.0 

การมีโรคประจําตัว   
- มีโรคประจําตัว      22         22.0 
- ไมมีโรคประจําตัว      67        67.0 
- ไมเคยตรวจ      11        11.0 

พฤติกรรมการกําจัดขยะในครัวเรือน   
- ฝงกลบ       1         1.0 
- เผา       16       16.0 
- มีรถขยะมาเก็บ       83       83.0  
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ตารางท่ี 6 แสดงความถ่ีและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n = 100) (ตอ) 
ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

การเปนโรคหวัด   
- เคยเปน 74 74.0 
- ไมเคยเปน 22 22.0 
- ไมทราบ 4 4.0 

การเปนโรคไซนัสอักเสบ   
- เคยเปน 5 5.0 
- ไมเคยเปน 78 78.0 
- ไมทราบ 17 17.0 

มีอาการแสบจมูก แสบตา 
- เคยเปน                                                   
- ไมเคยเปน 
- ไมทราบ 

มีอาการไอ จาม 
- เคยเปน 
- ไมเคยเปน 
- ไมทราบ 

การเปนโรคภมิูแพ 

 
                 59 
                36 
                 5 

 
                 95 
                  3 
                 2 

 
                 59.0 
                36.0 
                 5.0 

 
              95.0 
               3.0 
               2.0 

              - เคยเปน 27                 27.0 
              - ไมเคยเปน 57                 57.0 
              - ไมทราบ                  16                 16.0  

 

 
                จากตารางท่ี 1  พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 51.0  เปนเพศชาย รอยละ 49.0 เปน เพศ
หญิง  โดยมีอายุ 12 ป รอยละ 91.0   มีเพียงรอยละ 9.0 เทานั้นท่ีมีอายุ 11 ป มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาอยูในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม คิดเปน  
รอยละ 33.0 อยูอาศัยในอําเภออ่ืนในจังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 29.0 ดานพาหนะท่ีใชในการ
เดินทางมาโรงเรียน เดินทางดวยรถยนต คิดเปนรอยละ 57.0 เดินทางจักรยานยนต จักรยาน รอยละ 
38.0 และ รอยละ 4.0 ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 1.0 ที่เดินมาโรงเรียน 
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยไดเรียนเร่ืองอากาศเปนพิษ คิดเปนรอยละ 88.0 สวน
พฤติกรรมการกําจัดขยะในครัวเรือนนั้นปรากฏวา มีรถขยะมาเก็บ คิดเปนรอยละ 83.0 รองลงมาใช
วิธีการเผาในการกําจัดขยะ คิดเปนรอยละ 16.0 และฝงกลบ คิดเปนรอยละ 1.0 

ดานสุขภาพผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 22.0 มีโรคประจําตัว สวนใหญเคยเปนหวัด        
รอยละ 74.0 เปนโรคไซนัสอักเสบ รอยละ 5.0 และรอยละ 59.0 เคยมีอาการแสบจมูก แสบตา 
รวมท้ังเคยมีอาการไอ จาม สูงถึงรอยละ 95.0 และเปนโรคภูมิแพ คิดเปนรอยละ27.0 

 
ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจาก

มลพิษทางอากาศของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
 

ตารางท่ี 7         แสดงการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการรับรูระหวางชวงเวลาในการทดสอบการ
รับรู เ ร่ืองผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  

ชวงเวลาในการทดสอบ N X              S.D. ระดับความรู 

กอนการอานส่ือ 100 7.47 2.12 ปานกลาง 

หลังการอานส่ือทันที 100 9.70 1.99 ดี 

หลังระยะเวลาผานไป 30 วัน 100 10.36 2.75 ดี 
   
 จากตารางที่ 2 พบวา กอนการอานสื่อนักเรียนมีความรูเรื่องมลพิษทางอากาศอยูใน
ระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ีย 2.12 เม่ือทําการทดสอบหลังการอานส่ือทันที นักเรียนมีการ
พัฒนาการรับรู โดยมีระดับความรูอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ย 1.99 และระดับความรูเมื่อ
ทดสอบหลังจากระยะเวลาผานไป 30 วันความรูยังอยูในระดับดี โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 2.754 
 
ตารางท่ี  8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการพัฒนาการรับรูเร่ือง

ผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 6 เม่ือทําการทดสอบกอนอานส่ือและหลังอานส่ือทันที 

การรับรู N                         X                                S.D.                            t-test 
กอนอานส่ือ 100                7.47                     2.12                     7.67** 
หลังอานส่ือทันที 100                9.70                     1.99  
** p ≤ .01 
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  จากตารางท่ี  3 พบวาการพัฒนาการรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทาง
อากาศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหมเมื่อทําการทดสอบกอนการ
อานสื่อและทดสอบหลังจากอานสื่อทันที พบวาคะแนนทดสอบการรับรูเรื่องผลกระทบทาง
สุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ หลังจากการอานส่ือทันทีมีคามากกวากอนการอานส่ือ ซึ่งมีการ
รับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
ตารางท่ี  9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูเร่ืองผลกระทบทาง

สุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนอาน
ส่ือและหลังอานส่ือ 30 วัน 

                การรับรู    N                            X                            S.D.                           t-test 
กอนอานส่ือ 100                 7.47                  2.12                     8.32** 
หลังอานส่ือ 30 วัน 100               10.36                  2.75  

** p ≤ .01 
 

จากตารางท่ี  4 พบวา การรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศในเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหมกอนอานส่ือและหลังอานส่ือ 30 วัน พบวา 
คะแนนการรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศหลังจากอานส่ือ 1 เดือน มีคา
มากกวากอนการอานส่ือ มีการรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  
 
ตารางท่ี  10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูเร่ืองผลกระทบทาง

สุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังอาน
ส่ือทันทีและหลังอานส่ือ 30 วัน 

                  การรับรู      N                                X                               S.D.                   t-test 
       หลังอานส่ือทันที 100                     9.70                   1.987                    1.94* 
       หลังอานส่ือ 30 วัน 100                   10.36                   2.754  
* p ≤ .05 

จากตารางท่ี  4  พบวา การรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศใน
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหมหลังจากอานส่ือทันที และหลังไดรับส่ือ 
1 เดือน พบวา คะแนนการรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศหลังจากอาน
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ส่ือ 30 วัน มีคามากกวาหลังจากอานส่ือทันที มีการรับรูเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ

ของเด็ก (ตามประเด็นรายขอ)  
 
ตารางท่ี 11   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลคะแนนของจํานวนขอท่ีตอบถูก 

คําถาม 
กอนพัฒนา 
การรับรู 
(n = 100) 

หลัง 
พัฒนาการรับรู 

(n = 100) 

หลังพัฒนา 
การรับรู 30 วัน 

(n = 100) 

หมายเหตุ 

1.นองจะรูไดอยางไรวาอากาศเปนพิษ 70 (7.0)a 80 (8.0) b 92(9.2)a,b a, p = 0.0003 
b, p = 0.0219 

2.นองคิดวาขอใดไมใชสาเหตุของอากาศ
เปนพิษ (จากฝุนละออง) 

50 65 62 NS 
 

3.นองคิดวาจังหวัดเชียงใหมของเรา
อากาศเปนพิษหรือไม 

88 93 95 NS 

4.อาชีพใดไมทําใหอากาศเปนพิษ 74 85 86 NS 
5.หากอากาศเปนพิษนองจะทําอยางไร 70 81 81 NS 
6.ขอใดเปนวิธีท่ีไมถูกตองในการปองกัน
รางกายเม่ืออากาศเปนพิษ 

60 63 68 NS 

7.นองคิดวาขอใดเปนผลกระทบตอ
สุขภาพรางกายท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ 

57 59 65 NS 

8.เราควรฉีดพนน้ําเมื่อเกิดมลพิษทาง
อากาศหรอืไม 

68 a,b 91 a 86 b a, p = 0.0002 
b, p = 0.0074 

9.นองคิดวาผูใดชวยลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 

63  69 76 NS 

10.นองคิดวา “PM10” คือช่ือยอของอะไร 28 a,b 85 a 87 b a, p = 0.0000 
b, p = 0.0000 

11.นองทราบหรือไมวาปญหามลพิษทาง
อากาศท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงในจังหวัด
เชียงใหมมีสาเหตุหลักจากขอใด 

15 18 11 NS 
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ตารางท่ี 11   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลคะแนนของจํานวนขอท่ีตอบถูก (ตอ) 

คําถาม 
กอนพัฒนา 
การรับรู 
(n = 100) 

หลัง 
พัฒนาการรับรู 

(n = 100) 

หลังพัฒนา 
การรับรู 30 วัน 

(n = 100) 
หมายเหตุ 

12.นองทราบหรือไมวาคามาตรฐาน 
“PM10” 24 ช่ัวโมง อยูท่ีเทาใด 

14 a,b 
 
 
 

49a c 

 
 
 

72 a,b,c 

 
 
 

a, p = 0.0190 
b, p = 0.0000 
c, p = 0.0100 
 

13.นองคิดวาชวงเดือนใดท่ีจํานวน
“PM10” มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

10 35             
 

          40 NS 

14.นองทราบหรือไมวาขอใดคือสาร
มลพิษทางอากาศท่ีมีคาเกินคามาตรฐาน
ในจังหวัดเชียงใหม 
15.ขอความใดถูกตองท่ีสุด                           

6 
 
 

74 

22 
 
 

75 

          29 
 
 
          86 

NS 
 
 
NS 

    

จากการทดสอบจํานวน 15 ขอ 3 ชวงระยะเวลาระหวาง กอนการอานส่ือ หลังการอานส่ือ 
และหลังจากระยะเวลาผานไป 30 วัน พบวาเด็กมีการพัฒนาการรับรูโดยมีคะแนนเพ่ิมสูงข้ึน
หลังจากการอานส่ือและหลังจากการอานส่ือ 30 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4 ขอดังนี้ ขอท่ี 1 นอง
จะรูไดอยางไรวาอากาศเปนพิษพบวาความแตกตางของผลคะแนนท่ีตอบถูกของระหวางกอนอาน
ส่ือและหลังอานส่ือ 30 วัน มีการรับรูมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 หลังอานส่ือ
ทันทีและหลังอานส่ือ 30 มีการรับรูมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ความแตกตางของผลคะแนนท่ีตอบถูกของขอท่ี 8  เราควรฉีดพนน้ําเม่ือเกิดมลพิษทาง
อากาศหรือไม  ระหวางกอนอานส่ือและหลังอานส่ือทันที มีการรับรูมากข้ึนอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.001  กอนอานส่ือและหลังอานส่ือ 30 วัน มีการรับรูมากข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

ความแตกตางของผลคะแนนท่ีตอบถูกของขอท่ี 10 นองคิดวา “PM10” คือช่ือยอของอะไร  
ระหวางกอนอานส่ือและหลังอานส่ือทันที มีการรับรูมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 
กอนอานส่ือและหลังอานส่ือ 30 มีการรับรูมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

ความแตกตางของผลคะแนนท่ีตอบถูกของขอท่ี 12 นองทราบหรือไมวาคามาตรฐาน  
พีเอ็ม10 24 ช่ัวโมง อยูท่ีเทาใด  ระหวางกอนอานส่ือและหลังอานส่ือทันทีและหลังอานส่ือ 30 วัน มี
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การรับรูมากข้ึนท่ีระดับ .05 กอนอานส่ือและหลังอานส่ือ 30 วัน มีการรับรูมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 หลังอานส่ือทันทีและหลังอานส่ือ 30 วันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 

 
ตอนที่ 4   ประมวลผลการสนทนากลุมและการสังเกตพฤติกรรมระหวางพัฒนาการรับรูและ               

ผลจากการสัมภาษณ 
 
  กอนการพัฒนาการรับรู จากการประมวลผลภาพรวม การสนทนาและเก็บขอมูลแบบกลุม
กอนการพัฒนาการรับรู พบวาเด็กมีความรูดานมลพิษทางอากาศท่ีถูกตองนอยมาก ยกตัวอยางเชน
กลุมตัวอยาง เขาใจวาผลกระทบจากมลพิษท่ีเกิดกับรางกายนั้นมีเพียงกล่ินเหม็นแตเพียงอยางเดียว
ไมสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพได สังเกตจากคําตอบที่อางถึงพฤติกรรมของผูที่สูงวัย
กวาท่ีทําการเผาขยะมาเปนกิจวัตรแตมิไดมีผลกระทบตอสุขภาพแตอยางใด สวนมากมีการสังเกต
การเกิดมลพิษแตเพียงควันดําจาก รถยนตหรือโรงงานที่มีอยูในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนซึ่งตั้งอยู
ใกลบานไมรูจักสารมลพิษอื่น มีเด็กหญิงรายหนึ่งที่เลาถึงวิธีการสังเกตมลพิษจากกรวยกระดาษ
แข็งท่ีพี่สาวนํากลับมาที่บานวา หากอากาศเปนพิษกรวยกระดาษจะมีคราบสีดําติด และรูจักวิธีใน
การปองกันผลกระทบจากมลพิษเพียงวิธีเดียวคือเอาผาปดจมูกโดยประสงคที่จะปองกันกลิ่น
เหม็นเทานั้น สวนมากติดตามขาวสารดานมลพิษจากขาวโทรทัศนและขาวทางวิทยุ เด็กเลาถึงการ
กําจัดขยะในวิธีท่ีแตกตางกันเด็กท่ีอาศัยในตําบลยางเนิ้งเลาวา ตองซื้อถุงขยะในราคาถุงละ 8 บาท 
เพื่อทิ้งขยะและจะมีรถมาเก็บให หากไมทิ้งในถุงนี้รถก็จะไมเก็บใหสอดคลองกับขอมูลจากการ
สัมภาษณทางโทรศัพท ขณะเดียวกันเด็กท่ีอยูอาศัยในตําบลขัวมุงบอกวาไมตองซ้ือถุงขยะสามารถ
ใชถุงธรรมดาได  
  ระหวางการพัฒนาการรับรู  เ มื ่อทําการสังเกตพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมแจก
แบบสอบถามแบบทดสอบและพัฒนาการรับรูโดยสื่อ  เด็กสวนมากใหความสนใจกับสื่อ(นิทาน
ประกอบภาพการตูน)โดยแสดงออกถึงการสนใจติดตามอาน เมื่อเด็กทําแบบทดสอบหลังการ
พัฒนาการรับรูเสร็จสิ้น มีกิจกรรมการพูดคุยอภิปรายเรื่องมลพิษทางอากาศมีการแสดงความเห็น
ถึงการกอมลพิษวาเปนสิ่งไมดี ทําใหโลกรอนและกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ มีกลิ่นเหม็น 
เด็กสามารถตอบคําถามไดถูกตองเมื่อถามถึงวิธีการสังเกตมลพิษและสารมลพิษ พีเอ็ม 10  วา
หมายถึงฝุนขนาดเล็ก และแสดงออกวาไมตองการกอใหเกิดมลพิษ แสดงพฤติกรรมเชิงบวก ใน
เร่ืองการลดการกอมลพิษ 
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  ภายหลังการพัฒนาการรับรู  เม่ือประมวลผลจากการสัมภาษณพบวาเด็กมีการขยายผลสื่อ
และความรูที่ไดรับแกผูปกครองโดย ผูปกครองแสดงการรับรูและสอบถามขอมูลเรื่องมลพิษ
เพิ่มเติมเมื่อผูวิจัยแนะนําตัว และยังบอกเลาถึงปญหาเรื่องมลพิษจากการเผาของบุคคลอื่นดวย ใน
การสัมภาษณเด็กจํานวน 100 ราย รอยละ 98 ตอบวานําส่ือกลับไปอานซํ้าและในระยะเวลา 30 วัน
กอนทําการทดสอบคร้ังสุดทาย เด็กท่ีเรียนโรงเรียนเวฬุวันเลาวาครูจัดกิจกรรมสัปดาหลดโลกรอน 
มีการใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมดวย เชนเดียวกับที่โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ เด็กเลาวามี
กิจกรรมการจัดบอรดเร่ืองภาวะโลกรอนดวย 
   สรุปไดวาการพัฒนาการรับรูดวยกระบวนการพัฒนาการรับรู (ภาคผนวก ซ) ทําใหผูวิจัย
ทราบถึงพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดมลพิษทางอากาศของนักเรียน และ
นักเรียนเกิดการพัฒนาการรับรูเกี่ยวกับผลกระทบทางรางกายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศรวมทั้ง
ผลจากการพัฒนาการรับรูยังขยายสูผูปกครองและครูอีกดวย 
 


