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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย และ
คนหาปจจัยสําคัญทางจิตสังคมที่จําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ  ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางที่เปนผูใชโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,176 คน ตอบแบบสอบถามการใช
โทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  ผลจากการวิจัยพบวาผูใชโทรศัพทมือถือที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยเฉลี่ยเปล่ียน
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาแลวจํานวน 2 กอน และสวนใหญยังเก็บแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เส่ือมสภาพแลวไวที่บาน  
รองลงมาวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือคือ ทิ้งปะปนกับขยะอื่น  นอกจากนี้ยังพบวาผูใชโทรศัพทมือถือที่ใชวิธีการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น มีความตั้งใจในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
นอย  มีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย  มีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอย 
และมีแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาก 

  
Abstract 

The purpose of this study was to investigate Thais’ mobile phone usage and battery disposal.  The 
study also examined important psychosocial factors among Thais using different mobile phone battery waste 
disposal methods.  The sample consisted of 2,176 Thai mobile phone users in Bangkok.  The analyzed data 
from mobile phone – battery usage questionnaires revealed that on average, mobile phone users changed 2 
used batteries and most mobile phone users kept used batteries in their houses. The second method of 
mobile phone battery disposal was discarded with other waste garbages.  The result showed that mobile 
phone users who disposed used mobile batteries mixed with other waste garbages had less appropriate 
intention of mobile phone battery disposal, less appropriate attitude towards mobile phone battery disposal, 
less mobile phone-battery knowledge, and more extrinsic motivation on mobile phone battery disposal. 

 
คําสําคัญ:   การใชโทรศัพทมือถือ การขจัดแบตเตอรี่ ขยะอิเล็กทรอนิกส  ปจจัยจิตสังคม 
Keyword:  Mobile phone usage; Battery disposal; Electronic waste; Psychosocial factors 
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            ปจจุบันการใชโทรศัพทมือถือไดเขามามีบทบาท
สําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชากรโดย ทั่วไป  
เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพมากในการ
ติ ด ต อ ส่ื อ ส า ร ไ ด อ ย า ง ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว  ก า ร ใ ช
โทรศัพทมือถือในประเทศไทยไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น
อยางรวดเร็ว  โดยกอนป 2545 มีรายงานจดทะเบียน
หมายเลขทั้งส้ิน  6 ลานเลขหมาย (กรมควบคุมมลพิษ,
ม.ป.ป.) แตผลการสํารวจขอมูลการใชโทรศัพทมือถือ
ของสํานักงานวิจัยธุรกิจ  ธนาคารกรุงไทย (2547) พบวามี
ผูใชโทรศัพท      มือถือในป พ.ศ. 2546 จํานวนประมาณ 
21 ลานคน  และในป พ.ศ. 2547 มีการคาดการณวา
ปริมาณของผูใชโทรศัพทมือถือมากกวา 28 ลานคน  
นอกจากนี้ในจํานวนโทรศัพทที่เพิ่มขึ้นยังมีทั้งโทรศัพทที่
ทดแทน เครื่องเกา และเปนโทรศัพทเครื่องใหม  
ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารได
พัฒนาอยางรวดเร็วและตอ เนื่ อง เพื่ อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผู ใ ช   ในรูปแบบที่
หลากหลาย  นอกเหนือ จากการติดตอส่ือสารแบบ
ธรรมดา เชน  สามารถใชถายภาพ  สามารถเห็นภาพ
และหนาตาของคนที่ติดตอ  ใชเปนวิทยุ และคอมพิวเตอร
พกพาได เปนตน  และมีการออกแบบตัวเครื่องใหมี
ลักษณะกายภาพ เชน รูปลักษณะ ขนาดและน้ําหนัก 
เปนตน  เปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามความนิยม และ
ความตองการของผูใช 

       ผูใชโทรศัพทมือถือ จึงมีการปรับเปล่ียนการใช
โทรศัพทมือถือไปตามนวัตกรรมของโทรศัพทมือถือและ
อุปกรณเสริมตาง ๆ โดยสวนใหญอายุการใชงานของ
โทรศัพทมือถืออยูในชวง 2 ปมากที่สุด และอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมีอายุเฉล่ีย 1 – 2 ป (ณัฎฐกา 
หอมทรัพย, 2546)  ปญหาที่ตามมาคือการจัดการกับ
ซากโทรศัพทมือถือ และแบตเตอรี่โทรศัพท มือถือ ถึงแม
โทรศัพทมือถือจะเปนเครื่องมือที่ชวยอํานวยความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร  แต
ผลกระทบที่ตามมาของโทรศัพทมือถือก็มีปรากฏใหเห็น
ในหลายเรื่อง เชน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ในเรื่องการ

ขจัดขยะโทรศัพทมือถืออยางไมถูกวิธี และอันตรายของ
การใชโทรศัพทมือถืออยางไมถูกตองเหมาะสมขณะที่ 
ขับขี่รถยนต เปนตน 

อยางไรก็ตามการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การใชและการขจัดโทรศัพทมือถือ- แบตเตอรี่ยังมีอยู
จํากัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ปจจัยตาง ๆ ที่นําไปสูพฤติกรรมการขจัดขยะมือถือของ
ประชาชน  การศึกษาขอมูลดังกลาวจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งเพื่อประโยชนในการหาแนวทางหรือวิธีการ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการใชโทรศัพทมือถือ
ไดอยางเหมาะสมกวาที่เปนอยูในขณะปจจุบัน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรม 
การใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย  
โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังตอไปนี้ 

1. เพื่อสํารวจการใชโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพท  มือ

ถืออยางปลอดภัย  และความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพท มือถืออยางเหมาะสม เมื่อจําแนกตามภูมิหลัง 

3. เพื่อทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพท 
มือถืออยางเหมาะสม 

4. เพื่อคนหาปจจัยสําคัญที่จําแนกกลุมคนที่ใช  
วิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบตางๆ 

 
แนวคิดบูรณาการระหวางปจจัยทางจิต
ลักษณะและสภาพแวดลอมกับการขจัด
แบตเตอรี่ 

ฮานสแมนน และคณะ (Hansmann et al., 
2006)  ไดนําเสนอรูปแบบทางจิตบริบท (Contextual 
psychological model) ของการขจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลว
อย าง เหมาะสม  โดยได ระบุตั วแปรสําคัญที่ เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลว ไดแก 
ความรูในการขจัดแบตเตอรี่ไดอยางเหมาะสม เจตคติตอ
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การขจัด ของเสียตามหลักนิเวศน เหตุผลสําหรับการมี
สวนรวมขจัดแบตเตอรี่ และการใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่
ของตนเอง (เชนมีที่พิเศษภายในบานเก็บแบตเตอรี่เกา) 
ผลจากการตรวจสอบรูปแบบกับกลุมประชาชนชาว
สวิสเซอรแลนดจํานวน 1,000 คน ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป 
พบวาความรู  ในการขจัดแบตเตอรี่ การใชวิธีการขจัด
แบตเตอรี่ของตนเอง และเหตุผลสําหรับการไมมีสวนรวม
ขจัดแบตเตอรี่  สามารถอธิบายพฤติกรรมการขจัด
แบตเตอรี่ที่ใชแลวไดรอยละ 38  และจากขอมูลคนพบวา
ความรูเฉพาะเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสม        
มีความสัมพันธทางบวกกับการขจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลว 
ไดอยางเหมาะสม ฮานสแมนน และคณะ จึงไดเสนอแนะ
วาในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการขจัด
แบตเตอรี่ไดอยางเหมาะสมนั้น จําเปนตองมีการสื่อสาร
ที่เพียงพอกับกลุมเปาหมายถึงขอมูลขาวสารที่มีความ
เฉพาะในบริบท (เชน วิธีการตาง ๆ ที่เปนไปไดในการขจัด
ของเสียและสถานที่ในการอํานวยความสะดวก  ในการ 
ขจัดของเสีย)  นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยังเสนอแนะวา
การใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่ของตนเอง (เชน จัดแยก
สถานที่ที่เก็บในบาน การรวมการขจัดแบตเตอรี่เขากับ
การซื้อผลิตภัณฑใหม) มีสวนชวยสนับสนุนพฤติกรรม
การขจัดแบตเตอรี่ไดอยางเหมาะสม   โดยกิจกรรม
เหลานี้ควรสงเสริมโดยผานการรณรงคทางสาธารณชน 
และควรใหการชวยเหลือในการจัดเก็บสําหรับการใช
วิธีการขจัดแบตเตอรี่ของตนเอง เชน ใน สวิสเซอรแลนด 
มีการแจกจาย ที่จัดเก็บแบตเตอรี่  ที่ใชแลวไวในบานให
โดยไมเสียเงิน   สําหรับเหตุผลของการไมมีสวนรวม    
ในการขจัดแบตเตอรี่ ขอมูลนี้สามารถใชในการรณรงค
ทางสาธารณะไดโดยเฉพาะ  เหตุผลที่ เกี่ยวของการ
ปฏิเสธความรับผิดชอบในการขจัดแบตเตอรี่ที่ไมถูกตอง  
การปฏิเสธถึงอันตรายของสภาพแวดลอมที่เกิดจากการ
ขจัดแบตเตอรี่ที่ไมเหมาะสม และปญหาการลืมขจัด
แบตเตอรี่เกา ดังนั้นในการรณรงคทางสาธารณชนอาจ
สงเสริมในเรื่องบรรทัดฐานของสภาพแวดลอมใหบุคคล 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม และ

ผลกระทบของภัยอันตรายจากการขจัดไมถูกวิธี และเปน
การย้ําเตือนประชาชนถึงภัยอันตรายจากการขจัดไมถูก
วิธี ฮานสแมนน และคณะ ยังไดอภิปรายวา  ความรู
เฉพาะเรื่องและการใหเหตุผลการขจัดแบตเตอรี่ มี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับ  พฤติกรรมการขจัด
แบตเตอรี่มากกวาตัวแปรทางจิตใจทั่วไป  โดยที่ตัวแปร
ทางจิตใจทั่วไป ไดแก  เจตคติตอการขจัดของเสียตามหลัก
นิเวศน อาจมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการขจัด
แบตเตอรี่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการขจัดแบตเตอรี่สวนใหญ
เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ เชน  โรบินสัน และ รีด (Robinson 
& Read, 2005) ไดทําการสํารวจพฤติกรรม การขจัด 
ของเสีย จากครัวเรือนในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
พบวาพฤติกรรมการขจัดของเสีย ในป ค.ศ. 2003–2004 
ยังต่ํากวาเปาหมายของทองถิ่น โดยที่ความรูความเขาใจ
ของประชาชนทั่วไปในการขจัด    ของเสีย    ยังไมดีพอ  
โรบินสัน และ รีด เสนอแนะวา  การขาดความเขาใจ
ไมไดแสดงวาขาดความสนใจ กลาวคือ อาจแปล
ความหมายในรูปของผูมีอํานาจในทองถิ่น  ลมเหลวที่จะ
ส่ือสารเร ื่องการจัดการของเสียไดอยางมีประสิทธิผลตอ
สาธารณชน  ดังนั้น การสื่อสาร ในเรื่องดังกลาวสามารถ
สงผลกระทบหลักตอพันธะในการขจัดของเสียของบุคคล
โดยแสดงนัยยะวา การมีสวนรวม  ในการขจัดของเสีย
สามารถเพิ่มขึ้นไดถาผูมีอํานาจ       มีการสื่อสารการ
สงเสริมการขจัดของเสียอยางมี      ประสิทธิผลและ
ตอเนื่อง นอกจากนี้ผลการสํารวจยังพบวา อุปสรรค    
ในการมีสวนรวมในการขจัดของเสียที่สําคัญ ไดแก     
การขาดสิ่งจูงใจในการขจัดของเสียหรือบทลงโทษ       
ในการไมขจัดของเสีย ความเฉื่อยชาในการขจัดของเสีย  
การขาดการตระหนักรูถีงบริการขจัดของเสีย และปญหา
ในการดําเนินการ จากการศึกษาการขจัดของเสียใน
ฮองกง (Chi-sun Poon, 1998)  พบวาการหลีกเลี่ยง 
การขจัดของเสียและการนํากลับมาใชใหม เนื่องจาก
ประชาชน มีการตระหนักรูทางสภาพแวดลอมนอย           
จากการวิจัย    ดังกลาวไดใหขอเสนอแนะแกผูวาง
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นโยบายใหคํานึงถึงวิธีจูงใจใหสาธารณชนแยกของเสีย
ดวยเหตุผลทาง  สภาพแวดลอม โดยเฉพาะรางวัลที่เปนเงิน 
เปนส่ิงจูงใจสําคัญสําหรับโครงการการจัดระบบแยกขยะ 
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแยกขยะ 
นอกเหนือจากการรณรงคใหความรู การแยกขยะกับ 
สาธารณชน 

งานวิจัยที่สํารวจเจตคติตอการขจัดวัสดุอุปกรณ
ไฟฟาขนาดเล็ก เชน โทรศัพท ของเลนและเครื่องใช     
ในบานขนาดเล็กในประเทศอังกฤษ  พบวาประชาชนยัง
ขาดการตระหนักรูในเรื่องการขจัดวัสดุอุปกรณไฟฟา
ขนาดเล็ก  ไมเห็นวาเรื่องนี้เปนสําคัญ และไมไดใหความ
ใสใจ ละเลย ไมไดคิดถึงเรื่องนี้  และเห็นวาเปนเรื่องงาย
ในการขจัดวัสดุอุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก   โดยที่ ไม
สามารถระบุวิธีการที่แนนอนที่ใชในการขจัดวัสดุอุปกรณ
ไฟฟาขนาดเล็ก ซึ่งตางจากการขจัดวัสดุอุปกรณไฟฟา
ขนาดใหญ ประชาชนใหความใสใจในเรื่องนี้  มากกวา 
และระบุวิธีการขจัดไดกับส่ิงของเฉพาะอยาง (Darby & 
Obara, 2005) 

งานวิจัยของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการใชและการปรับเปลี่ยนโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมควบคุม มลพิษ, 
ม.ป.ป.) พบวาคนสวนใหญรอยละ 60 ไมเคยทิ้งซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่  และในกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐจะริเริ่มใหมีระบบรีไซเคิลสําหรับโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอรี่  โดยผูใชนําโทรศัพท  และแบตเตอรี่ที่ใช
แลวมาใสกลองที่จัดไวให  พบวา   คนสวนใหญรอยละ 
75.75% จะใหความรวมมือ โดยเห็นวารานสะดวกซื้อ 
ซุปเปอรมารเก็ต และรานคามือถือเปนสถานที่สะดวก 
นการนําซากโทรศัพทและแบตเตอรี่มาทิ้งในกลอง
รวบรวม โดยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 
67.50 จะใหความรวมมือในการนําซากแบตเตอรี่มาทิ้ง
แลวไดรับผลตอบแทน  โดยที่การศึกษาครั้งนี้พบปญหา
และอุปสรรคในการจัดการโครงการ  นํากลับซาก
โทรศัพท มือถือและแบตเตอรี่ ดังนี้ ไมมีศูนยรวบรวม
ซากอุปกรณอิ เ ล็กทรอนิกส โดยเฉพาะขาดความรู                 

ในดานการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป 
และการจัดการที่เหมาะสม  ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดการ  ขาดงบประมาณในการจัดการ
และคาใชจาย  ในการรีไซเกิล  การจัดการทั้งการรีไซเกิล
และการขจัดตองอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะที่เหมาะสม     
ไมมีศูนย  รีไซเคิลและศูนยขจัดซากผลิตภัณฑประเภท
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสม 

ดวยเหตุนี้การที่จะเขาใจและอธิบายพฤติกรรม 
การใชและการขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ไดอยาง
เหมาะสม  ตองอาศัยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร       
ที่เชื่อมโยง คุณลักษณะตาง ๆ ของบุคคล ไมวาจะเปน
ภูมิหลังของบุคคล  ความรูของบุคคลเกี่ยวกับการใชและ
การขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  เจตคติและ  คานิยม
ของบุคคลที่ เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว การที่บุคคล
สามารถรูถึงผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอม   ที่เกิดจาก
การใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพท  
มือถือในรูปแบบตาง ๆ วามีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
การใชและการขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ในลักษณะ
ไหน อยางไร และมากนอยเพียงใด งานวิจัยเรื่องนี้จึง
อาศัยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรที่บูรณาการปจจัย 
ภูมิหลัง ความรู จิตลักษณะ และผลกระทบมาอธิบาย
และทํานายพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-
แบตเตอรี่ของคนไทย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่ไมใชนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือยาง
ปลอดภัย และมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
อยางเหมาะสมมากกวาผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่ เปน  
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

2.  ผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่มีอายุมาก มีพฤติกรรม 
การใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และมีความตั้งใจ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวา    
ผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่มีอายุนอย 



ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550  วารสารพฤตกิรรมศาสตร 
     

 

5

3.  ผูหญิงที่ใชโทรศัพทมือถือ  มีพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และมีความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวาผูชาย 
ที่ใชโทรศัพทมือถือ 

4.   ผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่มีระดับการศึกษาสูง   
มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและมี
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
มากกวาผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่ระดับการศึกษาต่ํา 

5.  อายุ  ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ 
คานิยมความสะดวก ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม 
การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  การตระหนักรู
ถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึง    
ผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย 

6. อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ 
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ คานิยม
ความสะดวก แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม    
การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึง
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือการตระหนักรูถึง
ผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  การตระหนักรู
ถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึง
ผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ  สามารถรวมกันทํานาย
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม 

7.  อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ 
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ คานิยมความ
สะดวก   แรงจู งใจภายนอกในการขจั ดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ ความรับผิดชอบตอสภาพ แวดลอม       
การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึง
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การตระหนักรู
ถึ งผลเสี ยของการขจั ดแบตเตอรี่ โทรศัพท มื อถื อ             
การตระหนักรู ถึ งผลดี ของการใช โทรศัพท มื อถื อ                  
การตระหนักรู ถึ งผลเสียของการใช โทรศัพท มือถือ  
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย  และความ
ตั้ งใจขจัดแบตเตอรี่ โทรศัพท มือถืออยางเหมาะสม 

สามารถร วมกั นจํ าแนกกลุ มคนที่ ใ ช วิ ธี การขจั ด
โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ ได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน  2 กลุม  
กลุมที่1 ผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนวัยรุนในกรุงเทพ 

มหานครที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 
จํานวน 400 คน นักเรียนระดับ ปวช. ปวส. จํานวน 200 คน  
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 100 คน  และ
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 400 รวมทั้งส้ิน 1,100 คน   

กลุมที่ 2 ผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนประชาชนทั่วไป
ซึ่งมีอายุไมเกิน 60 ปในเขตกรุงเทพมหานครไดแก   
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 550 คน 
พนักงานเอกชน จํานวน 200 คน ประกอบธุรกิจสวนตัว
จํานวน 100 คน  ลูกจาง 150 คน และพอบาน/แมบาน
จํานวน 100 คน  รวมทั้งส้ิน 1,100 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื ่องมือที ่ใช ในการวิจัยครั ้งนี ้ประกอบดวย
แบบสํารวจและแบบวัดตาง ๆ ที่สวนใหญผูวิจัยเปน
ผูสราง ขึ้นเอง มีลักษณะเปนขอความประกอบมาตรา
ประเมินคา  5 ระดับ ยกเวนแบบวัดความรูเกี่ยวกับ
โทรศ ัพท ม ือถ ือ -แบตเตอรี ่ โดยแบบว ัดต า งๆ  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แบบสํารวจขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ แบบสํารวจขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แบบสํารวจนี้
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้  

 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชโทรศัพท 
มือถือ-แบตเตอรี่ แบบสํารวจตอนนี้เปนการสํารวจ ขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่ของผูตอบ  
เชน  คาใชจายโทรศัพทมือถือ  การเปลี่ยนโทรศัพทมือถือ-
แบตเตอรี่ จํานวนโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ที่เปล่ียนระยะ  
เวลาการใชโทรศัพทมือถือ และการจัดการกับซากแบตเตอรี่ 
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 ลักษณะการใชโทรศัพทมือถือ 
แบบสํารวจตอนนี้เปนการสอบถามลักษณะการใชงาน
โทรศัพทมือถือของผูตอบในวัตถุประสงคตาง ๆ เชน  
เพื่อการฟงวิทยุ เพื่อพูดคุยเรื่องสวนตัว และเพื่อการถายรูป   
ตัวอยางขอความ 

• การใชโทรศัพทมือถือเพื่อติดตอพูดคุย
เรื่องสวนตัว 

• การใชโทรศัพทมือถือเพื่อการถายรูป 
1.3  พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ 

แบบสํารวจนี้เปนแบบสํารวจการใชโทรศัพทมือถือเพื่อ
การติดตอส่ือสารในลักษณะการพูดคุยในสถานที่ตาง ๆ 
ที่ไมสมควรที่จะใชโทรศัพทมือถือในเวลานั้น 
ตัวอยางขอความ 

• ใชโทรศัพทมือถือในการติดตอส่ือสาร
ในขณะรับประทานอาหาร 

• ใชโทรศัพทมือถือในการติดตอส่ือสาร
ในขณะขามถนน 

1.4 พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย แบบสํารวจตอนนี้ผูวิจัยไดพัฒนา     
มาจากแบบวัดพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยของ นรา จันชนะกิจ (2547) ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย  และ         
ไมเปนอันตรายตอผูใช  
ตัวอยางขอความ 

• ขาพเจาใชโทรศัพทมือถือในทุกสถานที่
โดยไมคํานึงวาจะอยู ใกลสายไฟฟา     
แรงสูงหรือไม 

• หากขาพเจาตองอาบน้ํา  ขาพเจามักนํา
โทรศัพท มือถือเขาไปในหองน้ํ าดวย 
เพราะเมื่อมีใครโทรมาก็สามารถรับได
ทันที 

2.  แบบวั ดความตั้ ง ใ จขจั ดแบต เตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม เปนแบบวัดที่ใชวัด
ความตั้งใจหรือเจตนาของบุคคลที่จะขจัดแบตเตอรี่      

ที่เส่ือมสภาพ  ใชการไมได และหมดอายุแลวไปอยางถูก
วิธี  ไมกอใหเกิดอันตรายตอมลพิษในดานตาง ๆ ไมวา
ทางอากาศ น้ํา และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  
ตัวอยางขอความ 

• ขาพเจาตั้งใจที่จะมีสวนรวมในการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางถูกวิธี 

• ขาพเจาจะไมทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพท           
มือถือ ปะปนลงในถังขยะรวมหรือขยะ
สาธารณะ 

3.  แบบวัดความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-
แบตเตอรี่  เปนแบบวัดที่ใชวัดความรูความเขาใจของ
บุคคลเกี่ยวกับการใชงานของโทรศัพทมือถือที่ถูกตอง  
ปลอดภัย  ตลอดจนการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไม
ใชงานแลวไดอยางเหมาะสม ไมเปนอันตรายตอบุคคล
และสภาพแวดลอม และไมกอมลพิษใด ๆ  แบบวัด
ประกอบดวยขอความจํานวน 14 ขอ และตัวเลือก 2 ระดับ
ไดแก ใช และ ไมใช 
ตัวอยางขอความ 

• การวางโทรศัพทมือถือทิ้งไวในที่ที่ มี
อากาศรอน  อาจทําให โทรศัพทนั้น
เสียหายได 

• แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไมมีอันตราย
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 

4.   แบบวัดการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-
แบตเตอรี่  เปนแบบวัดที่ใชวัดการรับรูและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของบุคคลในขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่   
ตัวอยางขอความ 

• ทานทราบวิ ธี การดู แลบํ ารุ ง รั กษา
โทรศัพทมือถือใหใชงานไดนาน 

• ท านทราบว ามี ก า ร รณรงค ใ ห นํ า
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไปทิ้งไวใน
สถานที่กําหนด 
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5.  แบบวัดคานิยมความสะดวก เปนแบบวัดที่
ใชวัดคานิยมเชิงเครื่องมือที่บุคคลใหคุณคาแกการ
กระทําหรือการบริโภคที่ทําใหการดําเนินชีวิตประจําวัน
งายขึ้น และบรรลุเปาหมายไดโดยใชทรัพยากรในเรื่อง
เวลา และแรงงานนอยกวา   
ตัวอยางขอความ 

• ขาพเจาชอบทิ้งขยะทุกอยางรวมกัน
มากกวาแยกประเภทขยะเปนถุง ๆ 

• ขาพเจาชอบใช โทรศัพท มือถือเพื่อ
โทรศัพทหาคนที่ตองการติดตอดวย แม
เวลาอยูบานซึ่งมีโทรศัพทบานอยู 

6.  แบบวัดการตระหนักรูถึงผลกระทบของ
การใชโทรศัพทมือถือ  เปนการวัดการรับรูของบุคคล 
ที่คํานึงถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือในแงความ
สะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร และประโยชนที่ได
จากความสามารถในการทํางานไดหลายอยางของ
โทรศัพทมือถือ  รวมทั้งการรับรูถึงผลทางลบที่เกิดจาก
การใชโทรศัพทมือถือที่ มีผลตอสุขภาพ ส่ิงแวดลอม  
วัฒนธรรม  การสื่อสาร และสัมพันธภาพระหวางบุคคล   
ตัวอยางขอความ 

• สามารถทํางานไดหลายอยางโดยใช
โทรศัพทมือถือเพียงอยางเดียว 

• เปนอันตรายตอสุขภาพ 
7.   แบบวัดเจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือ  เปนการวัดความเชื่อของบุคคลที่มีตอ
คุณคาและประโยชนในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ที่เหมาะสม   
ตัวอยางขอความ 

• ทานเชื่อวาการแยกชนิดขยะเปนเรื่องที่
ไรประโยชน 

• แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เส่ือมสภาพ
แลวทิ้งหรือขจัดทิ้งไวที่ไหนก็ได 

8.  แบบวั ดคว ามรั บผิ ด ชอบต อสภาพ 
แวดลอม  เปนแบบวัดที่บุคคลใหความเอาใจใสดูแล
รักษาสภาพแวดลอมใหคงอยูในสภาพที่สมดุล  ยั่งยืน  

และยังประโยชนใหแกมนุษย   ตลอดจนมีการใช
ทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมีคุณคา   
ตัวอยางขอความ 

• การอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนเรื่องของ
รัฐบาล คนทั่วไปไมจําเปนตอง
รับผิดชอบ 

• การนําส่ิงของที่ใชแลวกลับมาใช
ประโยชนอีกเปนเรื่องที่ไมสมควร 

9.   แบบวัดแรงจูงใจภายนอกในการขจัด 
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  เปนแบบวัดที่วัดความ
ตองการของบุคคลที่จะขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ     
ที่ไมใชแลวลงในกลองที่จัดไวตามรานหรือ ณ จุดที่รับทิ้ง
แบตเตอรี่  โดยอาศัยส่ิงจูงใจภายนอกไดแกการยอมรับ
จากเพื่อนและสังคม  ตลอดจนการไดรับรางวัลและ     
ส่ิงตอบแทนจากการกระทํานั้น  
ตัวอยางขอความ 

• ขาพเจาจะไดรับส่ิงตอบแทน เชน เงิน
หรือส่ิงของจากการกระทําเชนนี้ 

• ขาพเจาจะทําเพราะมีคนบังคับให
ขาพเจาทํา 

10. แบบวัดการตระหนักรูถึงผลกระทบของ
การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  เปนแบบวัดที่วัด
การรับรูของบุคคลที่คํานึงถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมและผลเสียที่เกิดจากการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางไมเหมาะสม 
ตัวอยางขอความ 

• การคัดแยกแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ชวยลดปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม 

• สารพิษในแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ
เส่ือมสภาพสามารถปนเปอนในดินและ
น้ําได 

คุณสมบัติทางการวัดของแบบวัดตาง ๆ ที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ปรากฏผลในตาราง 1 
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ตาราง 1  แสดงจํานวนขอคําถาม คาความเชื่อม่ันชนิด
แอลฟา (α) และพิสัยของคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (r)   

ตัวแปร จํานวนขอ α r 
ลักษณะการใช
โทรศัพทมือถือ 

23 .92 .10 
- 

.73 
พฤติกรรมใช
โทรศัพทมือถือในการ
ส่ือสารที่ไมเหมาะสม 

8 .71 .31 
- 

.48 
พฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัย 

10 .85 .43 
- 

.65 
ความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
อยางเหมาะสม 

8 .77 .10 
- 

.67 
ความรูเกี่ยวกับ
โทรศัพทมือถือ-
แบตเตอรี่ 

14 .74 .17 
- 

.53 
คานิยมความสะดวก 6 .72 .36 

- 
.57 

การตระหนักรูถึง
ผลกระทบของการใช
โทรศัพทมือถือ 

18 .88 .38 
- 

.61 
- ผลดี 9 .88 .47 

- 
.71 

- ผลเสีย 9 .83 .39 
- 

.67 
เจตคติตอการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ 

8 .90 .57 
- 

.78 
ความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอม 

7 .82 .50 
- 

.69 
แรงจูงใจภายนอกในการ
ขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ 

7 .84 .46 
- 

.68 

 

ตัวแปร จํานวนขอ α r 
การตระหนักถึง
ผลกระทบของการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ 

12 .81 .15  
- 

.68 
- ผลดี 6 .81 .32 

- 
.68 

- ผลเสีย 6 .74 .22 
- 

.68 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมี   
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1.  ทําการติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับกลุม
ตัวอยางทั้งหมด โดยทําจดหมายจากผูอํานวยการสถาบัน 
วิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
ถึงหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความรวมมือในการเก็บ 
รวบรวมขอมูลในระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2549 

2.  นัดประชุมกลุมคณะผูวิจัยและผูชวยวิจัยเพื่อ
วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเปนผูใชโทรศัพทมือถือ
ที่เปนวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน จํานวน 
1,100 คน และประชาชนในวัยทํางานที่มีอายุไมเกิน 60 ป 
จํานวน 1,100 คน 

3.  คณะผู ว ิจ ัยและผู ช วยวิจัยไดแบงสายเก็บ
รวบรวมขอมูลตามที่วางแผนไว ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาดังนี้ ผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 นักเรียนระดับ ปวช. ปวส. นิสิตและ
นักศึกษาปที่ 1 – 4 สงไปจํานวน 1,100 ฉบับไดรับคืนมา
และคัดเลือกเฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณจํานวน 1,092 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.27 สําหรับประชาชนทั่วไป 
ไดแก ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานเอกชน  ประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัว  ลูกจาง  และแมบาน/พอบาน  สงไป
จํานวน 1,100 ฉบับ ไดรับคืนมาและคัดเลือกเฉพาะที่มี
ความสมบูรณจํานวน 1,036 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.73 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

เพื่อคํานวณหาคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของกลุม
ตัวอยางและตัวแปร  เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  เมื่อจําแนกตามภูมิหลังโดยใช
การทดสอบคาทีและการทดสอบคาเอฟ   ทํานาย
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและ
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่มือถืออยางเหมาะสม โดยใช
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  และจําแนกกลุมคนที่ใช
วิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ โดยใช
การวิเคราะหการจําแนก 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียน  นิสิต และนักศึกษา  เสียคาใชจาย
โทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 505 บาท   
ใชโทรศัพทมือถือในแตละครั้งประมาณ 39 นาที โดย
กลุมคนทั่ วไปที่ ไม ใชนักเรียน  นิ สิต  และนักศึกษา        
เสียคาใชจายโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 
709 บาท  ใชโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง
ประมาณ 17 นาที  ผูใชโทรศัพทมือถือในการติดตอ 
ส่ือสารสวนใหญ ไมเคยใชโทรศัพทมือถือ ในขณะขาม
ถนน  และในขณะที่อยูกับครู-อาจารย  หรือผูบังคับ 
บัญชา ผูใชโทรศัพทมือถือสวนใหญ ใชโทรศัพทมือถือ
เพื่อติดตอกับครอบครัวมากเปนอันดับแรก 

2. ผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียน นิสิต และ
นั กศึ กษา  ส วน ใหญ ยั ง ไม เ คย เปลี่ ยนแบต เตอรี่
โทรศัพทมือถือ  และกลุมที่ไมใชนักเรียน  นิสิต และ
นักศึกษา โดยเฉลี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
มาแลวจํานวน 2 กอน  ผูใชโทรศัพทมือถือที่มีแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือเส่ือมคุณภาพแลว  สวนใหญยังไมไดทิ้ง
เก็บไวในบาน (47%)  รองลงมาคือ ทิ้งปนกับขยะอื่น 
(29.3%) คืนไวที่รานเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ (28.7%)   
ทิ้งขยะแบบแยกประเภท (23.1%)  และเก็บรวบรวมไว
พรอมที่จะทิ้ง ณ จุดรับทิ้ง (14.8%) 

3. ผูใชโทรศัพทมือถือที่ไมใชนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา  มีพฤติกรรมการใช โทรศัพท มือถืออยาง
ปลอดภัย และความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
อยางเหมาะสมมากกวา ผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา สวนผูใชโทรศัพทมือถือที่ มีอายุ
มากกวา20 ปขึ้นไป มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย และความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพท 
มือถืออยางเหมาะสมมากกวา ผูใชโทรศัพทมือถือที่มี
อายุนอยกวา ในกลุมผูใชโทรศัพทมือถือที่ไมใชนักเรียน  
นิสิตและนักศึกษา  พบวาผูใชโทรศัพทมือถือเพศหญิง  
มีพฤติกรรมการใช โทรศัพท มือถืออยางปลอดภัย
มากกวาเพศชาย  และผูที่ มีระดับการศึกษาสูงกวา        
มีความตั้ ง ใจขจัดแบตเตอรี่ โทรศัพท มือถืออยาง
เหมาะสมมากกวา ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 

4. คานิยมความสะดวก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพท 
มือถือ-แบตเตอรี่ อายุ และความรับผิดชอบตอสภาพ 
แวดลอม เปนตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรม 
การใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย โดยทั้ง 4 ตัว
รวมกันทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 29 เมื่อพิจารณาในแตละ
กลุมปจจัย พบวาปจจัยจิตลักษณะมีอํานาจในการ
ทํานายมากที่สุด 

5. การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การตระหนัก
รูถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  ความ
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม อายุ และการตระหนักรูถึง
ผลเสียการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ เปนตัวแปร
สําคัญในการทํ านายความตั้ ง ใจขจั ดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม  โดยทั้ง 6 ตัวรวมกัน
ทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสมในกลุมรวมไดรอยละ 33 เมื่อพิจารณาใน    
แตละกลุมปจจัยพบวา ปจจัยการรับรูและการตระหนักรู  
ถึงผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ         
มีอํานาจในการทํานายมากที่สุด 
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6.    กลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพท 
มือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น จะมีความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย  มีเจตคติที่
ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
นอย มีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอย 
และมีแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพท 
มือถือมาก  โดยสามารถจําแนกกลุมคนประเภทนี้ได
ถูกตองรอยละ 65.5 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
            ผลการวิจัยที่เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพท 
มือถืออยางปลอดภัย  และมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม  ระหวางกลุมตัวอยาง     
ที่มีลักษณะทางชีวสังคมตางกัน สวนมากสนับสนุน
สมมติฐานที่ 1 กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน 
นิสิต  นักศึกษา  มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยมากกวากลุมที่เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา  และ
กลุมนี้มีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสมมากกวานักเรียน   นิสิต   นักศึกษา  จาก
ลักษณะของกลุมตัวอยางพบวา  กลุมที่ไมใชนักเรียน  
นิสิต  นักศึกษา  สวนใหญจะเปนผูที่มีการศึกษาสูง
ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และสวนใหญรับราชการ
หรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อาจเปนเพราะบุคคล กลุมนี้
มีการศึกษาสูงกวานาจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชงานของโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่อยางถูกตอง  
ปลอดภัยมากกวา  ตลอดจนมีความรู เรื่อง การขจัด
แบตเตอรร่ีอยางเหมาะสม  ไมกออันตรายตอบุคคลและ
สภาพแวดลอมมากกวา  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา      
ซึ่งยังอาจมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวที่นอยกวา  
จากการวิเคราะหเพิ่มเติมพบวา  กลุมที่มีการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี  มีพฤติกรรมการใชโทรศัพท มือถือ   
อยางปลอดภัยมากกวา  กลุมที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี (t= -2.657, p<.01)   และมีพฤติกรรมการขจัด
โทรศัพทมือถือแบตเตอรี่อยางเหมาะสมมากกวา    (t= -
5.648, p < .01)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ      ชลธิชา  

ต้ังอั้น    (ศรัณยรัฐ  นิลชาติ ,  2545:43  อางอิงจาก  ชลธิชา   
ต้ังอั้น  2543)  และสมฤดี  ดอกเทียน (2543)  ที่พบความ
แตกตางระหวางระดับการศึกษาในเรื่องการขจัดขยะมูลฝอย  
ผลวิจัยนี้ยัง สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ที่วา  ผูมีอายุ
มากกวา  มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ   อยาง
ป ล อ ด ภั ย   แ ล ะ มี ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ข จั ด แ บ ต เ ต อ รี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวา  กลุมที่ไมใช
นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ก็เปนกลุมที่มีอายุเฉล่ียสูงกวา
กลุมนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และจากการที่ผูวิจัย
วิเคราะหเพิ่มเติมก็พบวา  กลุมที่มีอายุมากกวามีความรู
เรื่องการใชงานของโทรศัพทมือถือมากกวากลุมอายุนอย  
จึงทําใหมีการใชโทรศัพทมือถือ ที่เหมาะสม  และตั้งใจ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางถูกตองมากกวา 
            สวนผลการวิจัยที่ยังไมสนับสนุนสมมติฐาน
อยางเต็มที่  ไดแกเรื่อง  ความแตกตางระหวางเพศชาย
และเพศหญิง (สมมติฐานที่  3)  ที่งานวิจัยนี้พบความ
แตกตางเฉพาะเรื่องพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย  ในกลุมเพศหญิงที่ไมใชนักเรียน  นิสิต  
นักศึกษา  วามีพฤติกรรมที่ ใช โทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยมากกวาเพศชาย  สวนกลุมอื่นไมพบความ
แตกตางระหวางเพศ  แสดงวา  มีแตกลุมผูหญิงทํางาน  
ที่จะระมัดระวังในเรื่องการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยมากกวากลุมผูชายทํางาน  แตกลุมนักเรียน  
นิสิต  นักศึกษา  ชายและหญิง  ยังมีพฤติกรรมการใช
โทรศัพทที่คลายกัน  และตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพท 
มือถือไมแตกตางกัน 
            จากผลวิจัยดังกลาวขางตนจึงไมนาแปลกใจ
ที่วาทั้งความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  และ
อายุ  สามารถทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัยได  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่  5 บางสวน 
การที่คานิยมความสะดวก  เปนตัวทํานายพฤติกรรม 
การใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยได แตเปนไปในทาง
ลบ  เพราะคนที่ชอบความสะดวกงายดาย  ประหยัด
ทรัพยากร  และแรงงาน  มักนิยมใชโทรศัพทมือถือตาม
ความสะดวก  เพื่อความรวดเร็วในทุกโอกาศ  จึงอาจ
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คํานึงถึงความปลอดภัยนอย  และการที่ความรับผิดชอบ
ตอสภาพแวดลอมเปนตัวทํานายที่ดีอีกตัวแปรหนึ่ง       
ก็อาจเปนเพราะผูที่รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม  จะเอา
ใจใสดูแลสภาพแวดลอมใหยั่งยืน  เกิดประโยชนแกคน
ทั่วไป  บุคคลเหลานี้จึงใชวัสดุส่ิงของ  รวมทั้งโทรศัพท
ของตนเองอยางระมัดระวัง  เพื่อประโยชนของตนแลว  
ยังคํานึงถึงความปลอดภัยของตนและผูอื่นดวย   

แตการที่ รับ รู ขอมูลเกี่ ยวกับโทรศัพท มือถือ        
ไมสามารถทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ   
อยางปลอดภัย  เพราะการวัดการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
โทรศัพทมือถือในงานวิจัยนี้  สวนมากเปนเรื่องของการ
ติดตามความรูเรื่องการทํางานของโทรศัพทมือถือ  และ
การบํารุงรักษา  ในขณะที่พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย  เปนเรื่องของความปลอดภัยของผูใช
และของตัวเครื่องเอง   ในทํานองเดียวกันกับการที่
ตระหนักรูถึงผลดีและผลเสียที่ ไมสามารถทํานาย
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยได   
เพราะการรับรูผลดี  หมายถึง  การทราบวาโทรศัพท       
มือถือสามารถใชไดหลายโอกาส  และเพื่อวัตถุประสงค
หลายอยาง   จึงไม เกี่ ยวของกับพฤติกรรมการใช
โทรศัพท มือถืออยางปลอดภัย   เมื่ อพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ก็พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  
(r = .008, p = .73)  แตการตระหนักรูถึงผลเสียของการใช
โทรศัพทมือถือ    แมวามีความสัมพันธกับพฤติกรรม    
อยูบางเล็กนอย     (r = .10, p = .01)  แตเมื่อเทียบกับ   
ตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธสูงกวา  การตระหนักรูถึง
ผลเสียจึงไมสามารถเปนตัวแปรทํานายที่ดีได   

สําหรับตัวแปรที่สามารถทํานายความตั้งใจ
ข จั ด แบต เตอ รี่ โ ท ร ศั พท มื อ ถื อ อย า ง เ หมา ะสม  
ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 6 เปนสวนมาก  
กล า วคื อ   อายุ   เ จตคติ ต อ กา รขจั ด แบต เตอ รี่
โทรศัพทมือถือ  ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม   
การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  การตระหนักรู
ถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  และการ
ตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  

สามารถรวมกันทํานายความตั้ งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมได  และผลการวิจัย      
ยังพบวา  ตัวแปรที่เปนผลกระทบ  ซึ่งก็คือ  การรับรู
ขอมูลโทรศัพทมือถือ  การตระหนักรูผลดีของการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  และการตระหนักรูผลเสียมี
อํานาจทํานายสูงสุดในบรรดาตัวแปรที่สามารถทํานายได  
เพราะการรับรูขอมูลทําใหบุคคลทราบวิธีการ  หรือการ
รณรงคที่ใหนําแบตเตอรี่ไปทิ้งในสถานที่เหมาะสม  หรือ
สถานที่ที่จัดไวให  ทําใหทราบวิธีการวาจะขจัดแบตเตอรี่
ใหเหมาะสมไดอยางไร  จึงเปนไปไดที่จะนําไปสูความ
ตั้งใจที่จะขจัดแบตเตอรี่ใหเหมาะสม  สวนการที่บุคคลมี
การตระหนักรูผลดีของการขจัดแบตเตอรี่ใหถูกตอง   
และทราบถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่ไมถูกตอง    
เพราะความเชื่อวาการกระทํา  (ในที่นี้คือการขจัด
แบตเตอรี่) จะนําไปสูผลทางบวกหรือทางลบ  จะมี
อิทธิพลตอเจตคติในการทํานายพฤติกรรม  และเจตคติ
ตอพฤติกรรมก็นําไปสูความต้ังใจ  (Intention)  หรือ
เจตนาที่จะทําพฤติกรรมนั้น ๆ ตามทฤษฎีการกระทํา  ตาม
แผน  (Theory  of  Planned  Behavior)  (Ajzen, 2002)  ได
ทํานายไว 

การตระหนักรูผลดีผลเสียของการใชโทรศัพท 
มือถือไมสามารถทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือได  เพราะเปนเรื่องของการใชโทรศัพท  
ซึ่งนาจะเกี่ยวของนอยกับการขจัดแบตเตอรี่   การ
ตระหนักรูผลดีผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่จึงจะ
เกี่ยวของ  และสามารถทํานายได  สวนความรูเกี่ยวกับ
โทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  แมวามีความสัมพันธกับความ
ต้ังใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม  (r = 
.235, p = .01)  แตเนื่องจากตัวแปรความรูมีความสัมพันธ
กับตัวแปรทํานายตัวอื่นสูง  ซึ่งไดแก  เจตคติตอการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  (r = .529, p = .001)  ซึ่งทําให
คา  standard  error  ของสัมประสิทธิ์การทํานาย (b’s) สูง  
ทําใหคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สัมพันธกันสูงนี้ไมมี
นั ยสํ าคัญทางสถิ ติได   เมื่ อมีการทดสอบทีละ ตัว  
(Pedhazur, 1997: 106-107) ทํานองเดียวกับแรงจูงใจ
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ภายนอกก็มีความสัมพันธกับเจตคติสูง  (r = -.490, p = 
.001)  จึงอาจตีความไดในทํานองเดียวกัน  กลาวคือ
วิธีการทางสถิติในการคัดเลือกตัวทํานายที่สําคัญนั้น  จะ
คงตัวทํานายตัวใดตัวหนึ่งไวเพียงตัวเดียวในกรณีที่ ตัว
ทํานายคูนั้นมีความสัมพันธระหวางกันสูง และตางก็มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงดวย  เพื่อขจัดความ
ซ้ําซอนของตัวทํานาย 

สวนตัวแปรคานิยมความสะดวก  ที่คาดวาจะ
เปนตัวแปรที่สามารถทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมได  เพราะผูที่ชอบความ
สะดวกสบายก็นาจะทิ้งแบตเตอรี่ตามความสะดวกของ
ตน  แตที่คานิยมนี้ไมสามารถทํานายได  อาจเปนเพราะ
ในการวัดตัวแปรนี้  เปนการวัดคานิยมที่เปนคุณลักษณะ  
(Trait)  ทั่วไปที่ไมเจาะจงบริบท  ในการวิจัยตอไปจึง
อาจตองมีการตรวจสอบเบื้องตนกอนวาคานิยมความ
สะดวกแบบทั่วไปที่วัดนั้น  สามารถกลาวคลอบคลุม  
(Generalize)  ในทุกบริบทหรือไม  หรืออาจคลอบคลุม
ไดบางบริบทเทานั้น 

ในการหาตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลที่มี
พฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปน
กับขยะอื่น  ออกจากกลุมบุคคลที่ขจัดโดยวิธีการอื่น       
พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานที่  7 บางสวน  และสอดคลอง
กับทฤษฎีการกระทําตามแผนของไอเซน  (Ajzen, 2002)  
ที่พบวา  ปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมได หรือจําแนกไดคือ  
ความตั้งใจ  เจตคติ  และความรูซึ่งจัดเปนองคประกอบ
หนึ่งของเจตคติ  สวนแรงจูงใจภายนอกก็อาจจัดไดวา  
เปนปจจัยเสริมอยางอื่นๆ  ที่เกิดจากสิ่งกระตุนจาก
ภายนอก  แลวทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะกระทํา 

โดยสรุปผลที่คนพบจากงานวิจัยนี้สวนมาก
สนับสนุนสมมติฐานที่ไดตั้งไวกลาวคือตัวแปรสําคัญใน
การทํานายพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-
แบตเตอรี่ไดแกความรู การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-
แบตเตอรี่  และความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม  
สวนตัวแปรบางตัวแมไมอาจใชเปนตัวแปรทํานายได  
แตในบางตัวแปรเหลานั้นก็ควรได รับการพิจารณา  

เพราะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับตัวแปรที่ทํานายได 
นอกจากนี้อาจมีความสําคัญในเชิงการประยุกตดวย 
เชน การสงเสริมหรือรณรงคใหผูใชโทรศัพทมือถือที่มี
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เส่ือมคุณภาพมาขจัดใหถูกวิธี
โดยใชส่ิงจูงใจภายนอกประกอบในการขอความรวมมือ
จากประชาชน 
 
ขอเสนอแนะ 

1.   ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
  ขอเสนอแนะแกองคกรหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการใหบริการโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการกําหนดแนวนโยบายการใหบริการ
และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชโทรศัพทมือถือได 
ดังตอไปนี้ 

 การใชขอมูลจากการสํารวจ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของกลุมเยาวชนที่เปน
วัยรุนที่เปนนิสิตนักศึกษา และกลุมประชาชนที่อยูในวัย
ทํางาน ซึ่งมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือที่แตกตางกัน 
อันจะเปนประโยชนในการใหบริการที่สอดคลองกับ
สภาพความตองการและความเปนจริงที่ปรากฏอยู เชน 
การลดอัตราคาโทรศัพทเพื่อการติดตอกับสมาชิกใน
ครอบครัว  การกําหนดอัตราคาโทรศัพทที่แตกตางกัน 
ในชวงระยะเวลาที่ใช เปนตน 

 การสงเสริมหรือรณรงคใหผูใช
โทรศัพทมือถือที่ มีแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือที่ เ ส่ือม
คุณภาพแลวไดตระหนักถึงพิษภัย หรืออันตรายในการ  
ที่ยังคงเก็บไว ดวยมีการรั่วซึมของสารเคมี หรือไมไดขจัด
ใหถูกวิธีหรือทิ้งถูกสถานที่ เชน  อาจมีคําเตือนออก
ประกาศทางแผนพับคู มื อการใช โทรศัพท มือถื อ  
ประกาศทั่วไปทางสื่อมวลชน เปนตน  พรอมทั้งกระตุน 
ผูมีหนาที่เกี่ยวของจัดที่ทิ้งขยะแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ใหเห็นเดนชัดทั้งในที่ที่จัดจําหนายโทรศัพทมือถือและ   
ที่สาธารณะทั่วไป 

 ควรมีการรณรงคใหมากยิ่งขึ้น 
เปนระยะ ๆ ถึงการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
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ใหแกบุคคลทั่วไปไดทราบอยางทั่วถึงทั้งในโรงเรียน  
สถานศึกษา  และในชุมชน 

 ควรมีการกําหนดมาตรการใน
การดูแลและขจัดแบตเตอรี่ที่ใชกับโทรศัพทมือถือให
ชัดเจนและจริงจัง เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
และนับวันจะมีปญหามากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการใช
แบตเตอรี่ที่สูงขึ้น 

 ขอเสนอแนะแกผูที่ใชโทรศัพทมือถือ
ทั่วไป ควรไดศึกษาหรือรับรูเกี่ยวกับพิษภัยและอันตราย
ของการเก็บแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไวที่บาน หรือทิ้งไป
อยางไมถูกวิธีและทิ้งไมถูกสถานที่ 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป 
 ควรมีการขยายพื้นที่การวิจัยใหกวางขวาง 

ออกไปนอกเหนือจากบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร    
โดยอาจทําวิจัยเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งของประเทศ หรือ
ทําวิจัยในพื้นที่หลายภาคพรอมกัน 

 ควรมีการทําวิจัยดวยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม      
ในเ ร่ืองแนวทางการขจัดแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ          
จากผู เกี่ยวของฝายตางๆ เชน ผูจําหนาย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อใหไดขอมูล      
ที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากเดิม นอกจากนี้อาจใช 
การวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการใหความรู 
ขอมูลขาวสารถีงอันตรายของการใชโทรศัพทมือถือและ
การขจัดแบตเตอรี่อยางไมเหมาะสม และการพัฒนา
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม 

 ผูวิจัยควรพิจารณาศึกษาตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรทํานายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ศึกษามาแลว
ในงานวิจัยนี้ เชน บุคลิกภาพ วิถีปฏิบัติของบุคคลสําคัญ
หรือใกลชิดของผูใชโทรศัพทมือถือในการใชและขจัด
โทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่  

 ควรมีการศึกษากับกลุมผูประกอบการ
ที่จําหนวยโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ ซึ่งใกลชิดกับ
ตนเหตุที่สุด ถึงชองทางในการแกไขปญหานี้ รวมทั้ง          
การมีสวนรวมของรานคาผูจําหนายดวย 
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