
 

บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศแกเด็ก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 ในเขตจังหวัด
เชียงใหม และพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศแกเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 100 คน โดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนาการรับรูคือหนังสือนิทานภาพการตูน เร่ือง ยอด
มนุษยซูเปอรโอทูปะทะจอมวายราย พีเอ็ม10  ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนแลวใชแบบทดสอบ เพื่อทดสอบ
ระดับการพัฒนาการรับรู  โดยทดสอบกอน หลัง และทดสอบอีกคร้ังหลังการพัฒนาการรับรู  อาน
ส่ือ 30 วันโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันแตทําการสลับขอ ในสวนการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศใชการสังเกต แบบสอบถามและการสัมภาษณในการ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อทดสอบระดับการ
พัฒนาการรับรู โดยใชสถิติ  t-test  และอภิปรายผลโดย คารอยละ และคาเฉล่ีย  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา   
   
 1. ในการศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศของเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปท่ี 6 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 51.0  เปนเพศชาย รอยละ 49.0 เปนเพศหญิง โดยมี
อายุ 12 ป รอยละ 91.0 มีเพียงรอยละ 9.0 เทานั้นท่ีมีอายุ 11 ป ดานภูมิลําเนารอยละ 38.0 อยูใน
อําเภอเมือง รองลงมาอยูในอําเภอสารภี คิดเปนรอยละ 33.0 อาศัยอยูในอําเภออ่ืนในจังหวัด
เชียงใหม คิดเปนรอยละ 29.0 สวนพาหนะท่ีใชในการเดินทางมาโรงเรียน รอยละ 57.0 ใชรถยนต 
ในการเดินทาง รอยละ 38.0 และ รอยละ 4.0 เดินทางจักรยานยนต และจักรยาน ตามลําดับ มีเพียง
รอยละ 1.0 ท่ีเดินมาโรงเรียน 

ในดานการเรียนรูเร่ืองมลพิษกอนการพัฒนาดวยส่ือ พบวาสวนใหญเคยไดเรียนเร่ืองอากาศ
เปนพิษ คิดเปนรอยละ 88.0 สวนพฤติกรรมการกําจัดขยะในครัวเรือนนั้นปรากฏวา มีรถขยะมาเก็บ 
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คิดเปนรอยละ 83.0 รองลงมาใชวิธีการเผาในการกําจัดขยะ คิดเปนรอยละ 16.0 และฝงกลบ คิดเปน
รอยละ 1.0 

ดานสุขภาพผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 22.0 มีโรคประจําตัว ระบุโรคภูมิแพ หอบหืด ไซนัส
กระเพาะอาหารอักเสบ ตามลําดับ สวนอาการทางรางกายท่ีมักเปนบอยคร้ังสวนใหญมีอาการแสบ
จมูก แสบตารอยละ 59.0 มักมีอาการ ไอ จาม ซ่ึงมีจํานวนสูงถึงรอยละ 95.0 และ รอยละ 74.0 มัก
เปนหวัด เปนโรคภูมิแพรอยละ27.0  เปนโรคไซนัสอักเสบ รอยละ 5.0  
 2. ในการพัฒนาการรับรู ระดับความรูเรื่องมลพิษทางอากาศของนักเรียน ทดสอบ
กอนการอานสื่อนักเรียนมีความรูอยูในระดับปานกลาง เมื่ออานส่ือแลวทําการทดสอบหลังการ
อานทันทีนักเรียนมีการพัฒนาการรับรู เพิ่มขึ้นอยูในระดับดี และเมื่อทําการทดสอบซํ้าอีกครั้ง
หนึ่งหลังจากระยะเวลาผานไป 30 วันระดับความรูยังคงอยูในระดับดี 
 3. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียในการพัฒนาการรับรูเม่ือทําการทดสอบกอนอานส่ือและหลัง
อานส่ือทันที พบวาคาเฉล่ียในการทดสอบการรับรูหลังจากการอานส่ือทันทีมีคามากกวากอนการอานส่ือ 
 4. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียในการพัฒนาการรับรูเม่ือทําการทดสอบกอนอานส่ือและหลัง
อานสื่อ 30 วัน พบวาคาเฉลี่ยในการทดสอบการรับรูหลังจากอานสื่อ 30 วัน มีคามากกวากอน
การอานส่ือ 
 5. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียในดานการพัฒนาการรับรูหลังอานส่ือทันทีและหลังอานส่ือ 30 วัน
พบวาคาเฉล่ียในการทดสอบหลังจากอานส่ือ 30 วัน มีคามากกวาหลังจากอานส่ือทันที 
  
5.2 อภิปรายผล 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศแกเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัยไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ  
วัตถุประสงคในการศึกษาประการแรก ในการศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิตและทัศนคติของเด็ก
ที่เกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ พบวาจากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสในการพบปะเด็กและสังเกต
พฤติกรรมการพูดคุย เด็กสวนมากมีความเขาใจวาการกอมลพิษทางอากาศเปนสิ่งที่ไมถูกตอง
เนื่องจาก เมื่อผูวิจัยซักถามถึงพฤติกรรมการกําจัดขยะดวยการเผาจะมีการลอเลียนผูที่เผาขยะและ
มีผูยอมรับวาเผาขยะเพียง 3 ราย  แตเมื่อใชแบบสอบถามปรากฏวามีการกําจัดขยะดวยวิธีการเผา
ถึงรอยละ 16 ซึ่งนับวาเปนแนวโนมที่ดี ในดานการรับรูถึงมลพิษที่เกิดจากพฤติกรรมการเผา เมื่อ
สัมภาษณเพิ่มเติมถึงความจําเปนในการเผากําจัดขยะพบวา เด็กที่อยูอาศัยนอกเขตเทศบาลให
ขอมูลถึงปจจัยสําคัญในการเผาขยะ 2 ปจจัย ดังนี้ 
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ละแวกบานมีการจําหนายถุงขยะในราคาถุงละ 8 บาท หากไมใชถุงขยะที่จําหนาย รถเก็บ
ขยะก็จะไมเก็บให ซึ่งผูปกครองบอกวาถุงมีราคาแพงใหทิ้งแตขยะที่จําเปนเทานั ้นสวนขยะ
เล็กนอยเชนถุงพลาสติกก็จะใชการเผาเพื่อกําจัดแทน นอกจากนั้นขยะเชนกิ่งไมใบไมก็จะใชการ
เผาเปนการกําจัดขยะเลยเพราะรถไมเก็บให 

นอกจากประเด็นการเผากําจัดขยะที่กอใหเกิดมลพิษ จากการสัมภาษณเด็กรอยละ 75 
สังเกตมลพิษจากมลภาวะใกลตัวที่สุดคือควันจากรถยนตและมอเตอรไซดอีกทั้งในการสัมภาษณ
เด็กตองการลดมลภาวะดวยการขี่จักรยานแตผูปกครองไมอนุญาตเนื่องจากกลัวอุบัติเหตุทางทอง
ถนน 

จากการดําเนินการตามวัตถุประสงคในการวิจัยที่ตั้งไวทั้ง 2 ขอ ผูศึกษามีความเห็นพอง
กับงานวิจัยของ สายฝน อิ่นแกว (2546) วาผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนสิ่งแวดลอมมีพฤติกรรมการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมไดเหมาะสม นอกจากนั้นยังเห็น
พองกับงานวิจัยของสิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2547) ซึ่งกลาววาประชาชนเปนตัวหลักในการวิจัย 
นักวิจัยเปนเพียงผูกระตุนและเอื้ออํานวยใหเกิดการอภิปราย และวิเคราะหปญหา สาเหตุของ
ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่งจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองในแงของการแกปญหาใน
ชุมชนไดในอนาคต 
 

วัตถุประสงค ประการท่ี 2 มุงเนนท่ีจะพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจาก
มลพิษทางอากาศแกเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม  

ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดดังนี้ 
1. การรับรูของเด็กในดานผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ มีเพิ่มมากข้ึน 

หลังจากการอานส่ือ และยังมีความตอเนื่องหลังจากระยะเวลาผานไป 30 วัน  
เนื่องจากปจจยัแรก คือเด็กนักเรียนท่ีทําการทดสอบอยูในชวงอายุ 11-12 ป ซ่ึงอยูในวัยเด็กตอน

ปลาย (late childhood) หรือวัยกอนรุนสามารถใชเหตุผลเขาใจความหมายของคําพูดไดถูกตอง และ
สามารถใหคําจํากัดความแกคําท่ีเปนนามธรรมได มองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ ไดดีมากข้ึน
กวาวัยเด็กตอนตน (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2540)       

สวนปจจัยท่ีสอง ส่ือท่ีไดจัดทําซ่ึงอยูในรูปแบบของหนังสือนิทานประกอบภาพการตูน 
ไดรับความสนใจ เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศซ่ึงใชถอยคําอยางไมเปนทางการมีการ
สอดแทรกขอความ เชน “ ไอจนกินยาแกไอตะขาบ 50 ตัวยังไมหาย” หรือ “หยุดหายใจดีม๊ัยจะได
ปลอดภัย” เปนตน ทําใหเด็กเกิดความตลกขบขันและเกิดความสนใจท่ีจะติดตามเนื้อหา สอดคลอง
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กับผลการศึกษาของ สุธิศา ลามชาง จุฑามาศ โชติบาง (2546) พบวาการประเมินการรับรูเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยของเด็ก จะตองคํานึงถึงพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก และควรใชส่ือเช่ือมโยง เพื่อ
กระตุนใหเด็กอธิบายหรือบอกส่ิงท่ีเขาใจ การเลานิทานประกอบภาพการตูน เปนส่ือท่ีเหมาะสมใน
การส่ือสารกับเด็ก นอกจากนั้นพบวาหลังการทดสอบและการอานส่ือมีการพูดคุยอภิปรายถึงมลพิษ
ทางอากาศไดแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น เชนพูดคุยเร่ืองวิธีการกําจัดขยะ การชวยลดมลภาวะ 
และส่ิงเสริมแรงในทางบวกคือเม่ือเด็กแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีถูกตองก็จะมีการแสดงความช่ืนชม 
เชนคําวา ถูกตองแลวคะ หรือเกงมาก เพื่อแสดงใหเด็กทราบวาท่ีคิดอยูนั้นเปนเร่ืองถูกตองเกิดความ
ภาคภูมิใจและจะไดจดจําและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันตอไป 
 ปจจัยขอท่ีสามนั้นอยูท่ีสถานศึกษาและครูผูสอนจากการสัมภาษณพบวาครูผูสอนมีความ
สนใจและนําความรูไปสอนซํ้านอกจากน้ันโรงเรียนยังมีการจัดบอรดเร่ืองภาวะโลกรอนและมลพิษ
ทําใหเด็กมีการเพิ่มเติมความรูสม่ําเสมอ 
 ปจจัยขอท่ีส่ีผูปกครองมีความสนใจในตัวเด็ก เนื่องจากในการโทรศัพทเพื่อทําการสัมภาษณ
ไดมีการพูดคุยกับผูปกครอง เม่ือแนะนําตัวผูศึกษาวิจัยและทาวความถึงกิจกรรมท่ีทําในโรงเรียน 
พบวาผูปกครองตอบดวยถอยคําท่ีแสดงการรับรู เชน “ออท่ีแจกถุงผาวิธีชวยลดมลพิษท่ีเขียนวา.....
ใชไหม”  หรือ  “ขางบานชอบเผาขยะชวยรองเรียนใหหนอย ไมรูจะไปแจงใคร” 
 นอกจากปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมาแลว เด็กเม่ือไดรับความรูยังมีการสังเกตส่ิงแวดลอม
เพิ่มเติม แสดงการสนใจและตอบคําถามไดอาทิ จากการสัมภาษณวาเด็กสามารถสังเกตการเกิด
มลพิษทางอากาศอยางไรเชน “หนูโชคดีท่ีบานอยูนอกเมืองวันไหนเห็นภูเขาไมชัดแสดงวาอากาศ
เปนพิษ” หรือ “หนูสังเกตจากทองฟามันมัวๆ”  “บานหนูเปนสถานีวิทยุชุมชน มี Fax มาบอก”  เปน
ตน นอกจากนั้นเม่ือสัมภาษณถึงบทบาทในการชวยลดมลพิษเด็กยังสามารถตอบไดอยางถูกตอง 
เชน “หนูหามอุย(ยาย) ไมใหเผาขยะ”   “พอหนูไปเรียนทําปุยจากเศษใบไมจะไดไมตองเผา” ซ่ึง
แสดงวาเด็กมีการรับรูเพิ่มมากข้ึน 

   
จากการดําเนินการตามวัตถุประสงคในการวิจัยที่ตั้งไวทั้ง 2 ขอ ผูศึกษามีความเห็นพอง

กับงานวิจัยของ สายฝน อิ่นแกว (2546) วาผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนสิ่งแวดลอมมีพฤติกรรมการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมไดเหมาะสม นอกจากนั้นยังเห็น
พองกับงานวิจัยของสิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2547) ซึ่งกลาววาประชาชนเปนตัวหลักในการวิจัย 
นักวิจัยเปนเพียงผูกระตุนและเอื้ออํานวยใหเกิดการอภิปราย และวิเคราะหปญหา สาเหตุของ
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ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่งจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองในแงของการแกปญหาใน
ชุมชนไดในอนาคต 
 
5.3  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
1. การพัฒนาการการรับรูใหแกกลุมเด็กและเยาวชน สามารถขยายผลสูผูใกลชิดไดงาย

เนื่องจากการสัมภาษณและไดมีโอกาสพูดคุยกับผูปกครองทําใหทราบวาผูปกครองไดอานส่ือและ
เห็นขอความการชวยลดมลพิษจากถุงผาท่ีระลึก ท้ังยังสามารถเลาถึงขอความไดอยางถูกตอง  

2. ส่ือท่ีใชในการพัฒนาการรับรูเปนหนังสือนิทานการตูนซ่ึงผลจากการสัมภาษณและจาก
การสังเกตพบวาสามารถขยายผลไดงาย เนื่องจากงายตอการใชงาน พกพาสะดวก ไมจําเปนตองใช
อุปกรณอ่ืนเพื่อประกอบการบริโภคส่ือ   

3. จากการสัมภาษณพบวามีเด็กนักเรียนจํานวนกวารอยละ 50 ทราบขอมูลดานมลพิษทาง
อากาศจากส่ือโทรทัศน รายการขาว ซ่ึงเปนชวงเวลาส้ันสถานีโทรทัศนควรเพิ่มรายการที่ใหความรู
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ท่ีมีเนื้อหาและชวงเวลาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 
 4. การใชการสัมภาษณทางโทรศัพทเปนส่ิงท่ีสะดวกและมีความเหมาะสมตอสภาพการ
ปจจุบันเนื่องจากเด็กสวนมากมีโทรศัพทมือถือเปนของตนเองและการสัมภาษณทางโทรศัพทยัง
ชวยลดพฤติกรรมในการตอบแบบเลียนแบบกลุมดวย  

 
5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในคร้ังตอไป  โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาการรับรูดานส่ิงแวดลอมแกกลุมตัวอยางอ่ืนๆ
ท่ีมีความแตกตางกันออกไป เชน มีชวงอายุแตกตางกัน หรือสภาพแวดลอมแตกตางกัน 
 2. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ มีขอจํากัดเร่ืองระยะเวลาทําใหไมสามารถติดตามการ
พัฒนาการรับรูตอไปอีก ดังนั้นในการศึกษาวิจัยการพัฒนาการรับรูควรมีระยะเวลานานเพียงพอเชน 
1-2 ป  ในการติดตามประเมินผล 


