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การสํารวจพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
ของคนไทย ทํ านายพฤติกรรมการใช โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และความตั้ง ใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม และคนหาปจจัยสําคัญที่จําแนกกลุมคนที่ใชวิ ธีการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางที่เปนผูใชโทรศัพทมือถือในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ เป นนั กเรี ยน นิ สิ ต นั กศึ กษา และบุ คคลจากอาชี พต าง ๆ จํ านวน 2,176 คน ตอบ
แบบสอบถามการใชโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใช
โทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยในแตละครั้งประมาณ 39 นาที ในขณะที่กลุมคนทั่วไปที่ไมใชนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา ใชโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยแตละครั้งประมาณ 17 นาที และผูใชโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ย
เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาแลวจํานวน 2 กอน และสวนใหญยังเก็บแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่
เสื่อมสภาพแลวไวที่บาน รองลงมาวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือคือ ทิ้งปะปนกับขยะอื่น ผูใช
โทรศัพทมือถือที่ไมใชนักเรียนนิสิตและนักศึกษา มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและ
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมกวาผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา
ผลการวิจัยยังพบวา คานิยมความสะดวก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ อายุ
และความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม รวมกันทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
ได ร อ ยละ 29 ในขณะที่ ก ารรั บ รู ข อ มู ล โทรศั พ ท มื อ ถื อ -แบตเตอรี่ เจตคติ ต อ การขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพ ทมื อถื อ การตระหนัก รูถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพ ทมื อถื อ ความรั บผิดชอบตอ
สภาพแวดลอม อายุ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ รวมกันทํานาย
ความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งเหมาะสม ได ร อ ยละ 33 นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผู ใ ช
โทรศัพทมือถือที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น มีความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย มีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสมนอย มีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอย และมีแรงจูงใจภายนอกในการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาก
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The Survey of Thais’ Mobile Phone Usage and Battery Disposal
The purpose of this study was to investigate and predict 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 student used mobile phone for communications longer
than non – students (39 minutes for students and 17 minutes for non-students at a time).
The data also showed 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. Non – students had more
secure mobile phone usage and appropriate intention of battery disposal than students. It
was found that convenient value, mobile phone – battery knowledge, age, and environment
responsibility could predict 29% of variance in secure mobile phone usage. As perception
of mobile phone – battery information, attitudes towards mobile phone battery disposal,
awareness of positive impact on mobile phone battery disposal, environment responsibility,
age, and awareness of negative impact on mobile phone battery disposal could predict 33%
of variance in appropriate intention of battery disposal. The result indicated 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.

คํานํา
โครงการวิจัย การสํารวจพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย
สวนหนึ่งมาจากดําริเริ่มตนจากทางฝายวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เห็นปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม ที่เพิ่ม
มากขึ้ น จากการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ และแบตเตอรี่ ที่ ข ยายตั ว อย า งมากมายมหาศาล จึ ง ได จั ด สรร
งบประมาณการวิจัยใหแกสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรดําเนินการ ทางสถาบันฯ ไดศึกษาวิจัยอยาง
ครอบคลุมปจจัยหลายดานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชและการขจัดโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
ผลการวิจัยนี้หากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลตอสภาพแวดลอมไดดําเนินการรวมกับภาคเอกชน
และประชาชนอยางจริงจัง ในการที่จะใหมีการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสเหลานี้อยางเปนระบบ และ
เหมาะสม จะเปนการชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันจะสะสมได อีกทั้งการรณรงคใหประชาชน
มีการใชโทรศัพทอยางถูกวิธี นอกจากจะไดใชประโยชนจากโทรศัพทมือถืออยางเต็มศักยภาพแลว
ยังจะกอใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชและบุคคลอื่น ๆ ดวย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม หัวหนา
โครงการ และคณะผูวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาดวยความประณีตและความเอาใจใส

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหาการวิจัย
ป จ จุ บั น การใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ได เ ข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น ของ
ประชากรโดยทั่วไป เนื่องจากเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการติดตอสื่อสารไดอยางสะดวก
รวดเร็ว การใชโทรศัพทมือถือในประเทศไทยไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยกอนป 2545 มี
รายงานจดทะเบียนหมายเลขทั้งสิ้น 6 ลานเลขหมาย (กรมควบคุมมลพิษ,ม.ป.ป.) แตผลการสํารวจ
ข อ มู ล การใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ของสํ า นั ก งานวิ จั ย ธุ ร กิ จ ธนาคารกรุ ง ไทย (2547) พบว า มี ผู ใ ช
โทรศัพทมือถือในป พ.ศ. 2546 จํานวนประมาณ 21 ลานคน และในป พ.ศ. 2547 มีการคาดการณวา
ปริมาณของผูใชโทรศัพทมือถือมากกวา 28 ลานคน นอกจากนี้ในจํานวนโทรศัพทที่เพิ่มขึ้นยังมีทั้ง
โทรศัพทที่ทดแทนเครื่องเกา และเปนโทรศัพทเครื่องใหม
กลาวไดวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารไดพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่องเพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของผูใช ในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการติดตอสื่อสาร
แบบธรรมดา เชน สามารถใชถายภาพ สามารถเห็นภาพและหนาตาของคนที่ติดตอ ใชเปนวิทยุ หรือ
คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) ได เปนตน ประกอบกับมีการออกแบบตัวเครื่องใหมีลักษณะ
กายภาพ เชน รูปลักษณะ ขนาดและน้ําหนัก เปนตน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความนิยม และ
ความตองการของผูใชโทรศัพทมือถือจํานวนมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนการใชโทรศัพทมือถือไปตาม
นวั ต กรรมของโทรศั พ ท มื อ ถื อ และอุ ป กรณ เ สริ ม ต า ง ๆ โดยคนส ว นใหญ มี อ ายุ ก ารใช ง านของ
โทรศัพทมือถืออยูในชวง 2 ปมากที่สุด และอายุการใชงานของแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมีอายุเฉลี่ย 1–
2 ป (ณัฎฐกา หอมทรัพย, 2546) ปญหาที่ตามมาคือการจัดการกับซากโทรศัพทมือถือ และแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ ถึงแมโทรศัพทมือถือจะเปนเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็วใน
การติ ด ต อ สื่ อ สาร แต ผ ลกระทบที่ ต ามมาของโทรศั พ ท มื อ ถื อ ก็ มี ป รากฏให เ ห็ น ในหลายเรื่ อ ง เช น
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องการขจัดขยะโทรศัพทมือถืออยางไมถูกวิธี และอันตรายของการใช
โทรศัพทมือถืออยางไมถูกตองเหมาะสมขณะที่ขับขี่รถยนต เปนตน
อย า งไรก็ ต ามการสํ า รวจข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช แ ละการขจั ด โทรศั พ ท มื อ ถื อ แบตเตอรี่ยังมีอยูจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทีน่ าํ ไปสูพ ฤติกรรม
การขจัดขยะมือถือของประชาชน การศึกษาขอมูลดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนใน
การหาแนวทางหรือวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการใชโทรศัพทมือถือไดอยางเหมาะสม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
ของคนไทย โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังตอไปนี้
1. เพื่อสํารวจการใชโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และความตัง้ ใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม เมื่อจําแนกตามภูมิหลัง
3. เพื่อทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
4. เพื่อคนหาปจจัยสําคัญทีจ่ ําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบ
ตางๆ

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดขอมูลเรื่องการใชโทรศัพทมือถือของคนไทย ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการรณรงค
หรือใหความรูกับบุคคลกลุมตาง ๆ ในการใชโทรศัพทไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไมเปน
อันตรายตอผูใช
2. ไดขอมูลเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือและทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
ตั้งใจขจั ดแบตเตอรี่ มือถือ อยา งเหมาะสม และวิ ธี การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพท มือถื อแบบตาง ๆ ขอมู ล
ดังกลาวจะเปนประโยชนในการใหความรู ปรับเปลี่ยนเจตคติ คานิยม ความสํานึกที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ และขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
3. ไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแนวทางหรือมาตรการปองกันปญหาตาง ๆ ที่เกิดจาก
การใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไมเหมาะสม
4. ไดขอมูลที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
และการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่เปนวัยรุนที่กําลังศึกษาใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย และประชาชนในวั ย ทํ า งานที่ มี อ ายุ ไ ม เ กิ น 60 ป ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
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2. กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งนี้ เปนผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน จํานวน 1,000 คน และประชาชนในวัย
ทํางานที่มีอายุไมเกิน 60 ป จํานวน 1,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ชุด ดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย มี 7 ตัว
แปร ไดแก อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ คานิยมความสะดวก ความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดล อ ม การรั บ รู ข อ มู ล โทรศั พ ท มื อ ถื อ -แบตเตอรี่ การตระหนั ก รู ถึ ง ผลดี ข องการใช
โทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ
3.2 ตั ว แปรอิ ส ระหรื อ ตั ว ทํ า นาย ความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า ง
เหมาะสม มี 11 ตัวแปรไดแก อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ เจตคติตอการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ คานิยมความสะดวก แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึงผลดีของ
การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การ
ตระหนักรูถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ
3.3 ตัวแปรอิสระที่ใชในการจําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
แบบตาง ๆ มี 13 ตัวแปร ไดแก อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ เจตคติตอการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ คานิยมความสะดวก แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึงผลดีของ
การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การ
ตระหนั ก รู ถึ ง ผลดี ข องการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ การตระหนั ก รู ถึ ง ผลเสี ย ของการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสม

นิยามปฏิบัติการของตัวแปร
1. พฤติ ก รรมการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งปลอดภั ย หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ก ารใช
โทรศัพทมือถืออยางระมัดระวัง ถูกหลักการใชโทรศัพทมือถือ ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใช วัดได
โดยใชแบบวัดพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย ที่พัฒนามาจาก นรา จันชนะกิจ
(2547) มีจํานวน 10 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับตั้งแต “จริง” ถึง “ไมจริง” พิสัย
คะแนนอยู ร ะหว า ง 10 ถึ ง 50 คะแนน ผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนนสู ง แสดงว า มี พ ฤติ ก รรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมาก
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2. ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม หมายถึงการที่บุคคลมีการ
แสดงออกซึ่งความตั้งใจ หรือเจตนาที่จะขจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพใชการไมได และหมดอายุไป
แล ว อย า งถู ก วิ ธี ไม ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ มลพิ ษ ในด า นต า ง ๆ ไม ว า ทางอากาศ น้ํ า และ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ วัดไดโดยใชแบบวัดความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีจํานวน 8 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับตั้งแต “จริง”
ถึง “ไมจริง" พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 8 ถึง 40 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีความ
ตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมาก
3. ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ หมายถึง การที่บุคคลมีความรูความเขาใจการ
ใชงานของโทรศัพทมือถือไดอยางถูกตองปลอดภัย ตลอดจนการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไม
ใชงานแลวไดอยางเหมาะสม ไมเปนอันตรายตอบุคคล สภาพแวดลอม และไมกอมลพิษ วัดไดโดย
ใช แ บบวั ด ความรู เ กี่ ย วกั บ โทรศั พ ท มื อ ถื อ -แบตเตอรี่ ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เอง มี จํ า นวน 14 ข อ
ประกอบดวยตัวเลือก 2 แบบคือ ใช และ ไมใช พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 0 ถึง 14 คะแนน
ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่มาก โดยแบบวัดดังกลาวนี้
แบงเปน 2 ดานดังนี้
3.1 ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ หมายถึง การที่บุคคลมีความรูความเขาใจการใช
งานของโทรศัพทมือถือไดอยางถูกตอง และปลอดภัย แบบวัดดานนี้มีจํานวน 5 ขอ พิสัยของคะแนน
อยูระหวาง 0 ถึง 5 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือมาก
3.2 ความรูเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หมายถึง การที่บุคคลมีความรู
ความเขาใจในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไมใชงานแลวไดอยางเหมาะสม ไมเปนอันตรายตอ
บุคคล สภาพแวดลอม และไมกอมลพิษ แบบวัดดานนี้มีจํานวน 9 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 0
ถึง 9 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีความรูเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสมมาก
4. การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ หมายถึง การที่บุคคลรับรูและติดตามความ
เคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือและขจัดแบตเตอรี่ วัดไดโดยใชแบบวัดการรับรู
ขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีจํานวน 10 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา
5 ระดับตั้งแต “จริง” ถึง “ไมจริง” พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10 ถึง 50 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนน
สูง แสดงวามีการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่มาก โดยแบบวัดดังกลาวนี้แบงเปน 2 ดาน
ดังนี้คือ
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4.1 การรั บ รู ข อ มู ล โทรศั พ ท มื อ ถื อ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรั บ รู แ ละติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ แบบวัดดานนี้มีจํานวน 5 ขอ พิสัยของคะแนน
อยูระหวาง 5 ถึง 25 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือมาก
4.2 การรับรูขอมูลการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หมายถึง การที่บุคคลมีการรับรู
และติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ แบบวัดดาน
นี้มีจํานวน 5 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 5 ถึง 25 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการ
รับรูขอมูลการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาก
5. คานิยมความสะดวก หมายถึง การที่บุคคลใหคุณคาแกการกระทําหรือการบริโภคที่ทํา
ใหการดําเนินชีวิตประจําวันงายขึ้น และบรรลุเปาหมายไดโดยใชทรัพยากรในเรื่องเวลา และแรงาน
นอยกวา วัดไดโดยใชแบบวัดคานิยมความสะดวก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีจําวน 6 ขอ ประกอบดวย
มาตราประเมินคา 5 ระดับตั้งแต “จริง” ถึง “ไมจริง” พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 6 ถึง 30 คะแนน
ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีคานิยมความสะดวกมาก
6. การตระหนั ก รู ถึ ง ผลกระทบของการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ก าร
คํานึงถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือในแงความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และประโยชน
ที่ไดจากความสามารถในการทํางานไดหลายอยางของโทรศัพทมือถือ รวมทั้งคํานึงถึงผลทางลบที่
เกิดจากการใชโทรศัพทมือถือที่มีผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสื่อสาร และสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล วัดไดโดยใชแบบวัดการตระหนักรูถึงผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มีจํานวน 18 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง” ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการตระหนักรูถึงผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือ
มาก โดยแบบวัดดังกลาวนี้แบงเปน 2 ดาน
6.1 การตระหนั ก รู ถึ ง ผลดี ข องการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ก าร
คํานึงถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือในแงความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสารและประโยชนที่ได
จากความสามารถในการทํางานไดหลายอยางของโทรศัพทมือถือ มีจํานวน 9 ขอ พิสัยของคะแนนอยู
ระหวาง 9 ถึง 45 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการตระหนักรูถึงผลกระทบของการใช
โทรศัพทมือถือในดานดีมาก
6.2 การตระหนั ก ถึ ง ผลเสี ย ของการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ก าร
คํานึงถึงผลทางลบที่เกิดจากการใชโทรศัพทมือถือที่มีผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การ
สื่อสาร และสัมพันธภาพระหวางบุคคล มีจํานวน 9 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 9 ถึง 45 คะแนน
ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการตระหนักรูถึงผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือในดานเสียมาก
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7. เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หมายถึงการที่บุคคลมีความเชื่อถึงคุณคา
และ ประโยชนในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสม วัดไดโดยใชแบบวัดเจตคติตอการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองมีจํานวน 8 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5
ระดับตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 8 ถึง 40
คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสม
มาก
8. ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม หมายถึงการที่บุคคลใหความเอาใจใสดูแล รักษา
สภาพแวดลอมใหคงอยูในสภาพที่สมดุล ยั่งยืน และยังประโยชนใหแกมนุษย ตลอดจนมีการใช
ทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมีคุณคา วัดไดโดยใชแบบวัดความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีจํานวน 7 ขอ ประกอบดวย มาตราประเมินคา 5 ระดับตั้งแต “จริง” ถึง “ไมจริง”
พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 7 ถึง 35 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอมสูง
9. แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หมายถึง การที่บุคคลมีความ
ตองการที่จะขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไมใชแลวโดยอาศัยสิ่งจูงใจภายนอก ไดแกการยอมรับ
จากเพื่อนและสังคม ตลอดจนการไดรับรางวัลและสิ่งตอบแทนจากการกระทํานั้น วัดไดโดยใชแบบ
วั ด แรงจู ง ใจภายนอกในการขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เอง มี จํ า นวน 7 ข อ
ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับตั้งแต “จริง” ถึง “ไมจริง” พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 7 ถึง
35 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
มาก
10. การตระหนักรูถึงผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หมายถึง การที่บุคคล
คํานึงถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมและผลเสียที่เกิดจากการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางไมเหมาะสม วัดไดโดยใชแบบวัดการตระหนักรูถึงผลกระทบของการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีจํานวน 12 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา
5 ระดับ ตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 12 ถึง 60
คะแนน ผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนนสู ง แสดงว า มี ก ารตระหนั ก รู ถึ ง ผลกระทบของการขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือมาก โดยแบบวัดดังกลาวนี้แบงเปน 2 ดานดังนี้
10.1 การตระหนักรูถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หมายถึง การที่บุคคล
คํานึงถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม มีจํานวน 6 ขอ พิสัยของคะแนนอยู
ระหวาง 6 ถึง 30 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการตระหนักรูถึงผลกระทบของการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมในดานดีมาก
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10.2 การตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หมายถึง การที่
บุคคลคํานึงถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางไมเหมาะสม มีจํานวน 6 ขอ พิสัย
ของคะแนนอยู ร ะหว า ง 6 ถึ ง 30 คะแนน ผูต อบที่ ไดค ะแนนสู ง แสดงว า มีการตระหนั ก รู ถึ ง
ผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางไมเหมาะสมในดานเสียมาก

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู ที่ ใ ช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ ไ ม ใ ช นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา มี พ ฤติ ก รรมการใช
โทรศัพทมือถือยางปลอดภัย และมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวาผูที่
ใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
2. ผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่มีอายุมาก มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และมี
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวาผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่มีอายุนอย
3. ผูหญิงที่ใชโทรศัพทมือถือ มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และมีความ
ตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวาผูชายที่ใชโทรศัพทมือถือ
4. ผู ที่ ใ ช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง มี พ ฤติ ก รรมการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า ง
ปลอดภัยและมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวาผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่
ระดับการศึกษาต่ํา
5. อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ คานิยมความสะดวก ความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดล อ ม การรั บ รู ข อ มู ล โทรศั พ ท มื อ ถื อ -แบตเตอรี่ การตระหนั ก รู ถึ ง ผลดี ข องการใช
โทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
6. อายุ ความรู เ กี่ ย วกั บ โทรศั พ ท มื อ ถื อ -แบตเตอรี่ เจตคติ ต อ การขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ คานิยมความสะดวก แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ความ
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึงผลดีของการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การ
ตระหนักรูถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ
สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมอื ถืออยางเหมาะสม
7. อายุ ความรู เ กี่ ย วกั บ โทรศั พ ท มื อ ถื อ -แบตเตอรี่ เจตคติ ต อ การขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ คานิยมความสะดวก แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ความ
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึงผลดีของการ
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ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การ
ตระหนั ก รู ถึ ง ผลดี ข องการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ การตระหนั ก รู ถึ ง ผลเสี ย ของการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสม สามารถรวมกันจําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดโทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ ได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การขจัดแบตเตอรี่ในประเทศตาง ๆ
ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีการเพิ่มปริมาณขึ้นมากสําหรับแบตเตอรี่ที่ถูกขจัดไปเหมือนของ
เสียอื่น ๆ ในบาน สิ่งนี้กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากการขจัดแบตเตอรี่ที่ไมเหมาะสม
ดังนั้นประเทศตาง ๆ ไดสรางกฎระเบียบเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่ไวดังนี้
การขจัดแบตเตอรี่ในยุโรป
ในเยอรมันไดมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมและขจัดแบตเตอรี่ที่ใชโดยแบงเปน 2
ระยะ ระยะแรกเกี่ยวของกับการหามแบตเตอรี่ที่บรรจุสารอันตราย และระยะที่สองเปนขอบังคับ
สําหรับโรงงานผูผลิต ผูนําเขา ผูจัดจําหนาย รัฐและผูใช โดยผูใชที่เปนองคประกอบแรกในการงาน
การเก็บรวบรวมตองนําแบตเตอรี่ที่ใชแลวคืนกับหนวยทางการและการคา งานการเก็บรวบรวมอันดับ
ที่สองคือ ผูจัดจํ าหนายและหนวยทางการเปนผูมีห นาที่เก็บแบตเตอรี่ โดยไมคิดคาใชจายและไม
คํานึงถึงยี่หอหรือระบบ โรงงานและผูนําเขาตองจัดสรรกลองการเก็บที่เหมาะสมใหกับผูจัดจําหนาย
ผูใช โรงงานอุตสาหกรรมและทางการ และตองนําแบตเตอรี่ที่เก็บรวบรวมแลวกลับคืนโดยไมคิด
คาใชจาย โดยโรงงานผูผลิตและผูนําเขารับผิดชอบในการเลือก การนํากลับมาใชใหม หรือขจัด
แบตเตอรี่ที่ใชแลว
นอกจากนี้องคกรตาง ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมและนํากลับมาใชใหมของยุโรปมีความแตกตาง
กัน โดยสามารถแบงไดเปน 3 ระบบดังนี้คือ (Bernarden et al., 2003)
1. ระบบที่อุตสาหกรรมผูผลิตรับผิดชอบโครงการการเก็บรวบรวม (collection) คัดเลือก
(sorting) นํากลับมาใชใหม (recycling) โครงการการตระหนักรู และกลุมเปาหมายในการเก็บรวบรวม
ที่อยูในการบังคับสูง
2. ระบบที่หนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมรับผิดชอบและกลุมเปาหมายการเก็บรวบรวมมีการ
บังคับใชสูง ในระบบนี้หนวยเทศบาลนครมีสวนรวมรับผิดชอบการเก็บรวบรวม แตอุตสาหกรรมผูผลิต
รับผิดชอบการพบปะกับกลุมเปาหมายการเก็บรวบรวม
3. ระบบที่หนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมรับผิดชอบและไมมีการบังคับกลุมเปาหมาย ระบบนี้
ผูขายปลีกและเทศบาลนครรับผิดชอบทางดานการเงินในการเก็บรวบรวมจากผูบริโภค
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การขจัดแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกา
สหรั ฐ อเมริ ก าได อ อกกฎหมายในการควบคุ ม การเก็ บ และจั ด การของเสี ย ที่ เ ป น สากล
(universal wastes) ไดแก แบตเตอรี่เสียที่เปนอันตราย ยาฆาแมลงเสียที่เปนอันตราย ปรอทเสียที่
เปนอันตราย โดยกฎหมายทั่วไปที่ออกมานี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ (Bernardes et al., 2003)
- สงเสริมการอนุรักษทรัพยากร ขณะเดียวกันเพื่อใหมั่นใจในการปกปองสุขภาพของมนุษย
และสภาพแวดลอม
- ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการของเสียที่เปนอันตราย โดยใชขอบังคับตาง ๆ ที่งายตอ
การเขาใจของผูมีหนาที่จัดการเก็บของเสียที่เปนสากล
- แยกของเสียสากลออกจากของเสียที่มาจากเทศบาลนคร โดยการสงเสริมใหบุคคลและ
องค ก รเก็ บ ของเสี ย เหล า นี้ และจั ด การของเสี ย ดว ยระบบการจั ด การของเสีย ที่ เ ป น อัน ตรายอยา ง
เหมาะสม
การขจัดแบตเตอรี่ในเอเซีย
1. สถานการณ การบริหารจัดการ การขจัดแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศญี่ปุน
ญี่ปุนไดกําหนดแผนพื้นฐาน “The Fundamental Plan for Establishing a sound
Material Cycle Society” ขึ้นมา เพื่อใหสอดรับกับกฎหมาย “The Fundamental Law for
Establishing a sound Material Cycle Society” ซึ่งออกมาในเดือนมิถุนายน 2543 วัตถุประสงคของ
แผนก็เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีและรูปแบบในการดํารงชีวิตของคนญี่ปุนใหมีชีวิตความเปนอยูที่เขาใกล
ธรรมชาติ ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน พยายามประดิษฐของใชดวยมือใชเอง การยืด
อายุ ข องอุ ป กรณ เครื่ อ งใช และเฟอร นิ เ จอร ใ นบ า นเรื อ นให มี อ ายุ ก ารใช ง านที่ ย าวนานขึ้ น หมั่ น
บํารุงรักษาและซอมแซมเมื่อชํารุด การบริโภคและเลือกซื้อสินคาเทาที่จําเปนและเลือกซื้อสินคาที่
สามารถพัฒนาและซอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหลได สินคาใดที่เกินกําลังที่จะเปนเจาของใหลองพิจารณา
วิธีก ารเชา หรือบริการของรา นรีไซเคิล ตามแผนนี้สนั บสนุ น ใหมีรา นบริก ารในการบํา รุ ง รั กษาและ
ซอมแซมใหเพียงพอ รวมทั้งรานรีไซเคิล
ดานผูประกอบการอุตสาหกรรมควรเปลี่ยนแปลงหลักการที่มุงเนนการทํากําไรและผลิต
สินคาคราวละมากๆ ควรเปนผูผลิตที่มีคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การออกแบบ
สินคาและผลิตภัณฑควรคํานึงถึงคุณภาพของสินคาใหสามารถใชงานที่ยาวนานขึ้น ไมควรมุงเนนการ
เปลี่ยนแบบผลิตภัณฑใหม ควรออกแบบใหสามารถซอมแซมไดเมื่อชํารุด และสามารถอัพเกรดได และ
ควรมีระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสินคาในความรับผิดชอบของตนที่จะเชื่อมโยงใหลูกคาผูใชสินคา
ไดทราบขอมูลรายละเอียดของสินคา ทั้งองคประกอบชิ้นสวนตางๆ อันตราย การบํารุงรักษา การ
ซอมแซม การอัพเกรด การรีไซเคิล รวมทั้งการกําจัดอยางถูกวิธี
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สําหรับรานคาทั้งรานคาสงและรานคาปลีก หากเปนสินคาที่รีไซเคิลไดจะตองมีจุดหรือ
ภาชนะรองรับสินคาที่ชํารุด มุงเนนการแกปญหาใหกับผูบริโภค
การสนับสนุนใหมีอาสาสมัครภาคประชาชน เพราะประชาชนและผูประกอบการธุรกิจ
ตางเปนผูกอใหเกิดของเสียและมลพิษในกิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิต จึงควรตองรับผิดชอบรวมกัน
รวมทั้งผูจัดจําหนายและผูกระจายสินคาจะตองรวมมือกันในการสนับสนุนดานการศึกษา การให
ความรูดานสิ่งแวดลอม การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารเพื่อการรับรูขอมูลขาวสารเปนระบบเครือขาย
ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมของเสีย การคัดแยกขยะ การนําของเสียมารี
ไซเคิล การนํามาใชงานใหม การใหคําปรึกษาและการแนะนําเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการให
ความชวยเหลือเครื่องมือและอุปกรณ เปนตน
ขยะหรือของเสียในประเทศญี่ปุนจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ขยะชุมชนและ
ขยะอุตสาหกรรม การกําจัดขยะชุมชนเปนหนาที่ขององคกรสวนทองถิ่น การกําจัดขยะอุตสาหกรรมอยู
ในความรั บผิ ด ชอบของผู กอ มลพิ ษ การบํ า บั ด ของเสี ย อยูภ ายใตก ารกํา กับ ของกฎหมาย “Waste
Disposal and Public Cleaning Law” องคกรสิ่งแวดลอมรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานการฝง
กลบขยะ โครงสรางของหลุมฝงกลบและการดูแลรักษาหลุมฝงกลบ
มาตรฐานสําหรับหลุมฝงกลบและขยะอันตรายจะตองอยูในที่ที่แยกตางหาก หางไกล
จากแหลงน้ําสาธารณะและแหลงน้ําใตดิน ขยะอันตรายกอนจะนําไปฝงกลบจะตองผานการบําบัด
เบื้องตนมากอน เชน การเอานําออก การบด การเผา การตัดเปนชิ้นเล็กๆ หลุมฝงกลบจะตองควบคุม
ไมใหเกิดกลิ่นที่จะกอความรําคาญและมีระบบปองกันการรบกวนของสัตวเลี้ยง ยุงและหนู รวมทั้งสัตว
รบกวนอื่นๆ
โครงสรางมาตรฐานของหลุมฝงกลบขยะแบงเปน 3 ประเภท คือ Isolated Landfills,
Leachate-Controlled Landfills และ Non-Leachate Controlled Landfills ประเภทแรกใชสําหรับ
ขยะอันตรายจากอุตสาหกรรม ประเภทที่สองใชสําหรับการบําบัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม
เปนอันตราย และประเภทที่สามใชสําหรับการบําบัดขยะเสถียร เชน ขยะประเภทพลาสติก ยาง โลหะ
แกว เซรามิค เปนตน
นอกจากกฎหมายพื้นฐาน “The Fundamental Law for Establishing a sound
Material Cycle Society” ซึ่งออกมาเดือนมิถุนายน 2543 แลว ปลายศตวรรษที่ 20 ญี่ปุนไดปรับปรุง
แกไขกฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหลายฉบับ โดยเฉพาะกฏหมายดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่
จะลดปริมาณของเสียใหมีนอยที่สุด อาทิ
The Waste Management and Public Cleaning Law
The Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources
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The Law Concerning Recycling
The Law Concerning the promotion of Reuse
The Law Concerning the promotion of Procurement of Eco-Friendly
Goods and Services by the State and Other Entities
The Law for Recycling of Specific kinds of Home Appliances
The Law Concerning Recycling Measures for End-of-life Vehicles
2. สถานการณ การบริหารจัดการ การขจัดแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศจีน
จากการศึกษาของ BAN (Basel Action Network) โดยการสนับสนุนของ Greenpeace
China ในฮองกง ไดทําการศึกษาแบบสํารวจและสังเกตการณในพื้นที่แบบเจาะลึกในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2545 ในเมือง Guiyu ของประเทศจีน เมือง Guiyu เปนเมืองชนบท พื้นที่สวนใหญเปนที่นาปลูก
ขาว ประชาชนยากจน เมื่อมีการนําขยะอิเล็กทรอนิกสมารีไซเคิลที่เมืองนี้ ประชาชนที่มีอาชีพเดิมทาง
การเกษตรจึงหันมารับจางคัดแยกและถอดชิ้นสวนอุปกรณตางๆ โดยไดรับคาจางแรงงานต่ํามากเฉลี่ย
ประมาณ 1.50 เหรียญสหรัฐตอวัน โดยคนงานทั้งหมดมีประมาณ 1 แสนคน และสวนใหญเปนผูหญิง
และเด็ก
ขยะอิเล็กทรอนิกสที่นํามารีไซเคิลที่เมือง Guiyu เปนขยะที่นําเขาของนักธุรกิจไตหวัน นํา
สินคาเหลานี้มาจากประเทศแถบอเมริกาเหนือ ญี่ปุน และเกาหลีใต เมื่อป พ.ศ. 2539-2540 ไดเกิดการ
ปนเปอนของน้ําเสียจากการรีไซเคิลและกระบวนการคัดแยกขยะสูน้ําผิวดินและน้ําบาดาลเปนบริเวณ
กวางขวางแผขยายไปในพื้นที่โดยรอบหางเมือง Guiyu ไปประมาณ 30 กิโลเมตร น้ําดื่มสกปรกมาก
ชาวบานดื่มไมไดตองสั่งน้ําจากเมืองใกลเคียงมาดื่มและใช ประการสําคัญ คือ ผูที่ทํางานในโรงงาน คัด
แยกและรีไซเคิลอยางไมถูกวิธีและถูกตองตามมาตรฐานสุขอนามัยจะไดรับสารพิษและสารอันตราย
สะสมในรางกาย นอกจากนี้การเผาในที่โลงกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ ชาวบานไดทิ้งเศษขยะโลหะ
หนักและชิ้นสวนของคอมพิวเตอรและโทรทัศนลงตามคลองชลประทานเพื่อการเกษตร สงผลตอเนื่อง
เปนลูกโซกระทบตอหวงโซอาหารทั้งกระบวนการ
การแยกชิ้นสวนตางๆ ของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของชาวบานทํากันอยางงายๆ
ไมมีเทคนิคและวิธีการที่ไดมาตรฐาน มีอุปกรณพื้นฐาน เชน คอน สิ่ว ไขควง และสวานไฟฟา การแยก
ชิ้นสวนจะทําดวยมือเปลาไมมีเครื่องมือปองกันระบบทางเดินหายใจหรือเสื้อคลุมพิเศษใสปองกัน
ร า งกาย การแยกโลหะทองแดงจากสายไฟฟ า ทํ า โดยการเผาในที่ เ ป ด โล ง ทํ า ให เ ศษขี้ เ ถ า และ
องคประกอบโบรมีน คลอรีน ไดอ็อกซิน และสารฟูเรนส กระจายสูบรรยากาศปลิวลงสูแหลงน้ําไป
ตามที่พักอาศัย ชาวบานสูดเขาไปตามทางเดินหายใจ ลวนเปนอันตรายอยางยิ่งและเปนการสะสม
สารพิษจนอาจเกิดอันตรายตามระบบตางๆ ของมนุษย
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การรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส คนงานแยกชิพออกจากวัสดุบัดกรี โดยการหลอมให
โลหะหลอมละลายแลวดึงเอาตัวชิพออกมาแยกขาย และแผงวงจรนั้นจะนําไปแยกตัวเก็บประจุและ
สวนประกอบอื่นโดยใชกรรไกรตัดลวด สําหรับตัวชิพที่เสียแลวขายไมไดจะถูกนําไปแยกเอาทองออก
จากตัวชิพดวยกรดกัดทอง สําหรับเครื่องปองกันรางกายขั้นตอนนี้มีเพียงรองเทาบูทยางและถุงมือยาง
ไมมีเครื่องสวมปองกันปากและจมูก ขั้นตอนการแยกทองออกมาดวยกรดกัดทองจะเกิดแกสพิษ คือ
แกสคลอรีน และซัลเฟอรไดออกไซด
การแยกชิ้นสวนที่เปนพลาสติกออกมา โดยแยกเปนพลาสติกและประเภทแลวยอยเปน
ชิ้นสวนเล็กๆ เลือกเปนสีเดียวกันและพลาสติกประเภทเดียวกันแยกใสถุงเพื่อรอจําหนายตอไป สวน
พลาสติกที่มีสีไมเขาพวกและไมรูประเภทถูกทิ้งเปนกองขยะอยูตามทางน้ําในแมน้ํา
สวนขยะอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดถูกรีไซเคิลหรือแยกนําไปขาย เศษแกวที่มีสารตะกั่วติดอยู
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เปอนกรดและที่ถูกเผาแลว พลาสติกสกปรก ตลับเทปวีดีโอ ตลับหมึกพิมพ
และวัสดุที่ไมสามารถแบงแยกประเภทได รวมทั้งขี้เถาจากการเผาในที่โลง ของเสีย หรือขยะอันตราย
เหลานี้ถูกทิ้งกองตามฝงแมน้ํา โยนทิ้งลงในบอน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา ในแมน้ําและตามคลองชลประทาน
จากรายงานของทีมคณะผูศึกษาที่เขาไปสังเกตการณไดนําตัวอยางน้ําและดินในบริเวณ
เลียบแมน้ําเลียนเจียง (Lianjiang) ไปตรวจหาปริมาณโลหะหนักในป พ.ศ. 2543 พบวามีปริมาณสาร
ตะกั่ว 2,400 เทาของคามาตรฐานที่องคการอนามัยโลกยอมใหมีไดในน้ําดื่ม และอีก 1 ปตอมา คณะ
ศึกษาไดเขาไปสุมตัวอยางตรวจ ก็ยังพบปริมาณสารตะกั่วปนเปอนสูงถึง 190 เทาของคามาตรฐาน
นอกจากนี้ยังพบปริมาณโลหะหนักอื่นๆ เชน ดีบุก โครเมี่ยม สูงเกินมาตรฐานเปนรอยเทาและพันเทา
ของ EPA
เมื่อขาวนี้ไดตีพิมพในวารสาร Eastweek ของฮองกงและเผยแพรไป เมื่อรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนทราบจึงไดมีคําสั่งใหหยุดการดําเนินการที่เมืองนี้ เหตุการณนี้สงผลกระทบตอ
สิ่ ง แวดล อ ม มนุ ษ ย พื ช สั ต ว และห ว งโซ อ าหารอย า งรุ น แรง แสดงถึ ง การบริ ห ารจั ด การกั บ ขยะ
อิเล็กทรอนิกสที่ไมมีประสิทธิภาพ และกฎหมายหนวยงานที่ควบคุมในเรื่องนี้ควบคุมกํากับดูแลไม
ทั่วถึง จึงสงสัญญาณเตือนภัยใหผูมีหนาที่เกี่ยวของเรงดําเนินการในเรื่องนี้
3. สถานการณ การบริหารจัดการ การขจัดแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศอินเดีย
การพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดียในชวงที่ผานมา อัตราการขยายตัวของสินคาสงออกกลุม
อิเล็กทรอนิกสมากกวารอยละ 42.4 ในชวงป 2538-2543 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตเกือบสองเทาของกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชนบทและการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีขอมูลขาวสารทําใหมีความตองการสินคาประเภทอิเลคทรอนิคสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พรอม
วิกฤตการณของขยะประเภทนี้ที่ประเทศพัฒนาแลวนํามาทิ้งในประเทศอินเดีย สวนหนึ่งใหมาเพื่อการ
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บริจาค ธุรกิจการรีไซเคิล และการนําชิ้นสวนตางๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรมาประกอบใชใหม และเปน
การดําเนินการดวยวิธีงายๆ แบบชาวบานที่ขาดความรู ทักษะ และประสบการณการดําเนินการที่ถูก
หลักวิชาการ ถึงแมจะมีกฎหมายควบคุมการนําเขาขยะอันตรายตั้งแตป 2537 แตก็มีการอําพราง
ดําเนินธุรกิจดานนี้อยางผิดกฎหมาย ทุกวันนี้องคกรพัฒนาเอกชนออกมาเรียกรองใหรัฐมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติพรอมทั้งรณรงคใหประชาชน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมและองคกรพัฒนาเอกชนตระหนักถึงพิษภัยอันรายแรงและผลกระทบของ
ขยะเหลานี้ ใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจกับภาครัฐในการแกปญหาและพิทักษปกปองสิ่งแวดลอม
ขยะอิเล็กทรอนิกสที่มีองคประกอบสลับซับซอนมากและหลากหลาย รวมทั้งมีพิษภัยสูง
ยากในการกําจัดซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง ความรู ประสบการณและทักษะ ตลอดจนคาใชจายใน
การดําเนินการสูงมาก ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งเปนผูนําในการผลิตผลิตภัณฑเหลานี้จึงระบาย
สินคาตกรุนมายังกลุมประเทศที่สามรวมทั้งอินเดีย การนําเขาสินคาเหลานี้ที่ตกรุนรวมทั้งชิ้นสวน
อุปกรณจึงเปนธุรกิจที่อําพรางและดําเนินการโดยหนวยงานที่ไมเปนทางการ (Informal sector) เปน
สวนใหญ เพราะการนําเขาขยะประเภทนี้จะตองขออนุญาตจากรัฐมนตรีวาการสิ่งแวดลอมและปาไม
เมืองนิวเดลีเปนศูนยกลางของธุรกิจการคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสซึ่งนําเขา
มาจากออสเตรเลีย ญี่ปุน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา คูเวต ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร และสหรัฐอาหรับเอมิเรต
กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลคลายคลึงกับประเทศจีน คือ ใชเครื่องมืองายๆ พื้นฐาน
การดําเนินการทําในที่เปดโลง ไมมีเครื่องสวมปองกันรางกายและระบบทางเดินหายใจ การแยกโลหะ
ออกจากแผงวงจรหรือการแยกทองดวยกรดกัดทองคําโดยวิธีงายๆ แบบชาวบานเหมือนกับประเทศจีน
ทั้งที่ขยะอิเล็กทรอนิกสมีกฎหมายควบคุมตามบัญชีรายชื่อประเภท A และประเภท B
ของประกาศฉบับที่ 3 เรื่องกฎระเบียบการบริหารจัดการขยะอันตรายป 2537 แกไขโดยป 2543 และ ป
2546 การนําเขาจะตองขออนุญาตจากรัฐมนตรีวาการสิ่งแวดลอมและปาไม แตก็มีรายงานวามีการ
ลักลอบนําเขาอยางผิดกฎหมายเพื่อการรวบรวมและรีไซเคิล
ความละเลยของกฎหมายและองคกรควบคุมอยาใกลชิดและการกําหนดมาตรฐานดาน
ต า งๆ ตั้ ง แต ก ารคั ด แยกขยะ สภาพ และที่ ตั้ ง ของสถานที่ ป ระกอบการ การออกแบบอาคาร การ
ฝกอบรมและใหความรูและทักษะดานเทคนิคกับผูประกอบในธุรกิจดานนี้ไมไดมีการดําเนินการในสิ่ง
เหลานี้ ชาวบานที่ประกอบอาชีพดานนี้จึงไมรูถึงพิษภัยอันตรายอยางรุนแรงของสารเคมี โลหะมีพิษ
แกสพิษ และอากาศเปนพิษที่เกิดขึ้น แรงงานของกิจการดานนี้จึงมีทั้งเด็กและผูหญิงเชนเดียวกันกับใน
ประเทศจีน
องคกรพัฒนาเอกชน โดย Ravi Agarwal, Pakesh Ranjan และ Papiya Sarkar ได
ออกมาเรียกรองและเสนอบทความในเดือนมีนาคม 2546 ใหรัฐกําหนดนโยบายเพื่อรับผิดชอบและเขา
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แทรกแซงและตรวจสอบการดําเนินธุรกิจการคัดแยกขยะและในกิจกรรมตางๆ ที่มีการรีไซเคิล เพื่อให
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสมีการดําเนินการที่ดีขึ้นกวาในปจจุบัน
รัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนเตือนใหมีความตระหนัก
ถึงพิษภัยอันรายแรงและผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการสิ่งแวดลอมและปาไม
Shri Namo Narain Meena ใหสัมภาษณวา รัฐโดยความรวมมือขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ได
จั ด กิ จ กรรมต า งๆ อาทิ การจั ด สั ม มนาแห ง ชาติ ว า ด ว ยการจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จั ด โดย
คณะกรรมการกลางควบคุมมลพิษ (The Central Pollution Control; CPCB) ในเดือนมีนาคม 2547
และ CPCB ไดจัดกิจกรรมกระตุนใหมีการตระหนักในเรื่องนี้ตามเมืองใหญๆ ของประเทศ รวมทั้งกลุม
คณะทํางานระดับชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการ
จัดทําคูมือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมตีพิมพและเผยแพรและการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร การจัดทํา Workshops และการสัมมนาอีกมากมายในภาคและสวนตางๆ และในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส
การขจัดแบตเตอรี่ในประเทศไทย
1. สถานการณปญหาแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
ในชวงแรกที่โทรศัพทมือถือเขามาในประเทศไทย ประมาณสิบกวาปที่ผานมา ชวงเวลา
นั้นมีจํานวนโทรศัพทเคลื่อนที่เพียง 340,000 เครื่อง อัตราการใชงานโทรศัพทมือถือไดเพิ่มขึ้นมาก โดย
กอนป 2545 มีรายงานการจดทะเบียนหมายเลขทั้งสิ้น 6 ลานเลขหมาย แตในป 2545 มีจํานวนเพิ่มขึ้น
เปน 16 ลานเลขหมาย และคาดวาจะเพิ่มขึ้นมีปริมาณ ไมต่ํากวา 20 ลานเลขหมาย ในป 2546 มีผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ประมาณ 12 ลานเครื่อง เปนเครื่องทดแทน 3 ลานเครื่อง และเปนเครื่องใหม 9 ลาน
เครื่อง โดยมีแบตเตอรี่ชนิดตางๆ รุนแรกๆ เปนชนิดนิกเกิล-แคดเมียม (Ni-Cd) ชนิดนิกเกิล-เหล็ก (NiFe) และชนิดนิกเกิล-เม็ททัลไฮไดรท (Ni-MH) และปจจุบันแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ไดพัฒนาเปน
ชนิดลิเธียม-ไอออน (Li-ion) จากสถิติการนําเขาของกรมศุลกากร พบวา แบตเตอรี่ชนิดนิเกิลแคดเมียม มีปริมาณการนําเขา 4,291,829 กอน ในป 2544 และลดลงเหลือ 3,856,185 กอน ในป
2545 สวนชนิดนิกเกิล-เหล็ก มีปริมาณลดลงเพียงเล็กนอย โดยป 2544 นําเขา 655,552 กอน และ
642,343 กอน ในป 2545 และมีแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมเขามาแทนที่ซึ่งมีปริมาณเพิม่ ขึน้
มาก ไดแก ลิเธียม-ไอออน (Li-ion) ลิเธียม-โพลิเมอร (Li-polymer) ซิลเวอรออกไซด (AgO) และสังกะสี
ออกไซด (Air-Zn) เปนตน โดยมีปริมาณการนําเขา 14,424,236 กอน ในป 2544 และเพิ่มขึ้นเปน
25,494,764 กอนในป 2545 (สุดารัตน เลิศวิทยาพนธ, จริยา แสงราม; และ วรากร ชวาลา. 2547: 42)
จะเห็นไดวาแนวโนมการนําเขาแบตเตอรี่มีจํานวนเพิ่มขึ้นในแตละป ดังนั้นปริมาณขยะแบตเตอรี่มือถือ
ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย อันสงผลตอสภาพแวดลอมหากไมมีการจัดการอยางถูกวิธี
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นอกจากป ญ หาดั ง กล า วแล ว ประเทศไทยเรายั ง ประสบป ญ หาการขนย า ยขยะ
อิเล็กทรอนิกสจากประเทศพัฒนาแลวมายังประเทศของเรา เหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ อาทิ
จีน อินเดีย ฯลฯ ซึ่งจะเปนการเพิ่มภาระในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสเหลานี้มากขึ้น
การขนสงขยะอิเล็คทรอนิคสขามชาติทางเรือเปนวิธีการที่นิยมกันมาก เพราะคาใชจาย
คอนขางถูกและระบบการตรวจสอบไมเขมงวดมากนัก เพียงจายคาระวางขนสง และแจงชื่อผูรับสินคา
ซึ่งอาจจะมีหรือไมมีตัวตนอยูจริง สินคาก็จะถูกขนลงเรือสงมายังปลายทางไดแลว
นอกจากลักลอบทิ้งแลวยังมีวิธีระบายสินคาอิเล็กทรอนิกสเกาที่คลายจะแยบยลและดู
ดีกวา นั่นคือ การสงออกบรรดาเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือที่ยังใชงานไดไปยังประเทศกําลัง
พัฒนาที่มีความตองการใชสิ่งของเหลานั้น ในรูปแบบของการบริจาคและสินคามือสองเพื่อจําหนาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งคอมพิวเตอรมือสองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ซึ่งมาพรอมกับคําชวนเชื่อวา “เปน
ของตกรุนในประเทศอื่น แตยังทันสมัยในประเทศเรา และราคาถูก” ที่เปนเครื่องหมายรับประกันวา
คุมคาเม็ดเงินที่จายไป และเหมาะสมที่จะซื้อมาไวในครอบครอง เพื่อจูงใจใหกลุมผูบริโภคงบประมาณ
นอย หันมาใชสินคาเหลานี้ โดยลืมคิดไปวา มันจะเหลืออายุการใชงานอีกนานเทาไรกอนทีจ่ ะกลายเปน
ซากอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ฐิตินันท ศรีสถิต และ อวยพร แตชูตระกูล. 2547: 23)
2. กฎหมายการจัดการขยะแบตเตอรี่ และขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
ในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสออกมาใชโดยตรง แตมี
กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหลาย
ฉบับ รวมทั้ง ยังมี กฎหมายที่อาจนํามากําหนดเปน มาตรการในการดําเนินงานในการจัดการ และ
ปองกันเศษเหลือทิ้ง ของเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสได
โยธิน พลกายนุวัตร (2546: 20-22) ไดรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสของไทย และหไดวิเคราะหกฎหมายเหลานั้นไวดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 วาง
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอม วางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ประกาศเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
แตมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งใดๆ
2.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานปฏิบัติเกี่ยวกับการรี
ไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และการหามไมใหใชสารอันตรายบางอยางในกระบวนการ
ผลิต แตไมมีอํานาจในการกําหนดใหผูผลิตตองเรียกสินคาที่ใชแลวนํากลับมารีไซเคิล เพราะเปน
ขั้นตอนหลังการขายผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคไปแลว
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2.3 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่พนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ
ควบคุมและอนุญาตกิจการที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และเก็บ ขน และกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยใชงบประมาณของตนเอง ดังนั้นจึงมีอํานาจจํากัดเฉพาะเรื่อง ไมอาจกําหนดใหผูประกอบการ
มีหนาที่ในการเรียกคืนเศษเหลือทิ้งของสินคาที่จําหนายใหกับผูบริโภค แลวนําไปบําบัดหรือรีไซเคิล
2.4 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
- การกําหนดเงื่อนไขบางอยางใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต คงเปนไปในทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งไมสามารถกําหนดเลยไปถึงขั้นตอน หลังการขายที่ไดจําหนายผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค
แลว
2.5 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- ใช บัง คับกับบุคคลที่ ผลิ ต นําเขา สง ออก หรือไมไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย แตมิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหผูผลิตตองเรียกคืนเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑที่ใชแลวมา
บําบัดหรือรีไซเคิล
2.6 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
- โดยพื้นฐานของกฎหมาย ตองการจูงใจใหนักลงทุนตางชาตินําเม็ดเงินมา
ลงทุน มาประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งตองแขงขันกับการนําเสนอเงื่อนไขที่ดีกวาของประเทศ
ขางเคียง การกําหนดเงื่อนไขดังกลาวก็ตองเทาเทียมกันกับผูประกอบการในประเทศ คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนไมอาจกําหนดเงื่อนไขในการสงเสริมการลงทุนใหผูประกอบการที่ไดรับสงเสริมการ
ลงทุน เรียกคืนผลิตภัณฑใชแลวของตนนํามาบําบัดหรือรีไซเคิล
2.7 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
- เปนเครื่องมือในการผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน และ
อนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐาน ดังนั้นอาจใชในการคัดเลือกสินคาที่ไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยเทานั้น ที่จะอนุญาตใหนําเขาหรือจําหนายในประเทศ อยางไรก็ตาม การกําหนดให
ผูผลิตตองเรียกคืนผลิตภัณฑใชแลวนําไปบําบัดหรือรีไซเคิล ยังอยูนอกกรอบของกฎหมาย
2.8 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
พ.ศ. 2522
- เปนเครื่องมือในการนําเขาและสงออกสินคา ซึ่งอาจกําหนดใหสินคาที่ไมมี
มาตรฐานความปลอดภัยเทานั้นที่จะอนุญาตใหนําเขา แตการกําหนดใหผูผลิตนําเขาตองเรียกคืน
ผลิตภัณฑใชแลว นําไปบําบัดหรือรีไซเคิล ยังอยูนอกกรอบของกฏหมาย
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3. หลักการจัดการแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
โยธิน พลกายนุวัตร (2546: 22) ไดรวบรวมหลักการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย ไวดังนี้
3.1 Polluter pays Principle (PPP.) หลักการผูกอใหเกิดมลพิษคือผูจาย หลักการนี้
หมายถึ ง การกํ า หนดให ผู ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยในการรั ก ษาและชํ า ระล า ง
สภาพแวดลอมที่ถูกปนเปอนใหสะอาด รวมทั้งคาใชจายในการบําบัดดวย ซึ่งคาใชจายเหลานี้ควรเก็บ
จากผูที่กอใหเกิดมลพิษตามการรับคืนสินคาที่หมดอายุแลว โดยไมตัดมูลคา ไมวาจะปริมาณ ประเภท
และความยากลําบากในการบําบัดนั้นๆ คาใชจายดังกลาวครอบคลุมตนทุนทุกประเภทและทุกขั้นตอน
ซึ่งหลักการ PPP. นี้จะตองมีการกําหนดมาตรการ เพื่อกําหนดใชโดยมาตรการภายใตหลัก PPP.
จะตองเปนมาตรการที่นํามาใชได โดยไมมีขอจํากัดของระบบเศรษฐกิจ และมาตรการที่คํานึงถึงความ
เสมอภาค
3.2 Principle of Producers Responsibility (PPR.) หลักความรับผิดชอบของ
ผูผลิตการรับคืนสินคาที่หมดอายุแลว โดยไมตัดมูลคา ไมวาจะจําหนายโดยวิธีใด รับผิดชอบในการ
จัดการกับ WEEE. ตั้งแตจัดเก็บ Recovery / Re-use / Re-cycle ไปจนถึงการกําจัดเศษเหลือทิ้ง มีการ
ใหขอมูลขั้นตอนการดําเนินการเมื่อผลิตภัณฑหมดอายุแกผูใช วิธีการแยกชิ้นสวนและรายละเอียด
เกี่ยวกับสารอันตรายที่มีอยูในผลิตภัณฑ และมีขอมูลยอดการเก็บคืนและยอดการนํามาใชใหม
4. มาตรการในการจัดการและขจัดแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
ไทย
ประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบันเปนภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการ
เคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดนที่โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
ไดรางขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการนําเขา สงออก และนําผานของ
เสียอันตรายใหเกิดความปลอดภัย และปองกันการขนสงที่ผิดกฎหมาย และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5
กุมภาพันธ 2535 ซากคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือซึ่งมีสวนประกอบของโลหะหนัก แบตเตอรี่ และ
หลอดภาพแคโทด รวมอยู ใ นบั ญ ชีร ายชื่ อ ของเสี ย 49 ชนิ ด ที่ ค วบคุ ม การขนส ง เคลื่ อ นย า ยอย า ง
หลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้ในประเทศไทยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2541 เปนตนมา (ฐิตินันท
ศรีสถิต และ อวยพร แตชูตระกูล. 2547: 25)
ในสวนของมาตรการทางกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวของกับขยะอิเล็กทรอนิกส
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซล
และกรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยประสานงาน ไดหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ ในการกําหนด
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แนวทางและมาตรการควบคุ ม การนํ า เข า กากของเสี ย โดยเฉพาะอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
เครื่องใชไฟฟา เพื่อลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสในสวนที่เปนสินคามือสองนําเขาจากตางประเทศ
โดยออกเปนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.
2546 ซึ่งระบุไววาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 การ
นําเขาจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกอน ทั้งนี้จะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว
และประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง เงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตให นํ า เข า
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ใ ช แ ล ว ที่ เ ป น วั ต ถุ อั น ตรายเข า ในราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคที่จะควบคุมการนําเขาเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจากตางประเทศ
รายละเอี ย ดของประกาศฯฉบั บ นี้ กํ า หนดว า การนํ า เข า คอมพิ ว เตอร แ ละ
โทรศัพทมือถือที่ใชแลวเพื่อจําหนายหรือใชซ้ํา จะตองเปนเครื่องที่อยูในสภาพการผลิตเดิม และมีอายุ
การใชงานไมเกิน 3 ป นับจากวันผลิต แตหากจะนําเขาเพื่อคัดแยกหรือแปรสภาพ ตองคํานึงถึงความ
คุมค าทางเศรษฐกิจ และนําเขามาในปริมาณที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของโรงงานที่ไดรับ
อนุ ญ าตจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมให คั ด แยกหรื อ แปรสภาพเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสที่นําเขาได ทั้งนี้จะตองนําเขาจากประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาบาเซลเทานั้น การนําเขา
ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือที่ใชแลว ก็ตองยึดตามขอกําหนด
นี้เชนกัน (ฐิตินันท ศรีสถิต และ อวยพร แตชูตระกูล. 2547: 27-28)
นอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายเปดเสรีการใหบริการจัดการของเสีย
จากอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรวมลงทุนกับกับภาคเอกชน โดยบริษัทบริการและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมจํากัด หรือ เจนโก (Genco) ใหบริการในการบําบัดและกําจัดกาก
อุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทเจนเนอรัลเอเชียจํากัดกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม กอตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
เจนโกไดรวมทํางานกับหนว ยงานที่มี ห นา ที่เ ก็บขยะมูลฝอยและดูแลรัก ษาความ
สะอาดในโครงการแยกขยะอันตรายของชุมชน โดยจัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสมสําหรับการทิ้งขยะ
อันตรายของชุมชน เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย ฯลฯ ไวที่สถานที่ขนถายขยะมูลฝอยของกรุงเทพฯ 3 แหง
คือ หนองแขม ออนนุช และทาแรง โดยรถของเจนโกจะไปรับเพื่อบําบัดยังศูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรี
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อยางไรก็ตาม เจนโกเปนผูประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่ผูกขาดการรับกําจัด
ของเสียอันตรายจากชุมชนและจากอุตสาหกรรม ซึ่งมีศักยภาพในการกําจัดไดประมาณ 200,000 ตัน
ตอป หรือ รอยละ 20 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมด จึงไมเพียงพอตอการใหบริการปริมาณของ
เสียอันตรายที่เพิ่มขึ้นทุกป (สุดารัตน เลิศวิทยาพนธ, จริยา แสงราม; และ วรากร ชวาลา. 2547: 46)
ดวยเหตุนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดตั้งโรงงานกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส โดยไดรับเงินงบประมาณ 4,100 ลานบาท ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 1 ป เริ่มเดือนกันยายน 2546 โครงการกาวหนาไปรอยละ 87.5 โดยวาจางบริษัทซีเอ็มเอส
เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด ศึกษา สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลกากของเสียที่เปน
ขยะอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งเสนอแนะพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานกําจัด กากออกแบบเบื้องตน
และการศึกษาถึงผลกระทบของสิ่งแวดลอม (สุดารัตน เลิศวิทยาพนธ, จริยา แสงราม; และ วรากร
ชวาลา. 2547: 47)
นอกจากมาตรการและนโยบายตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว ในป 2544 ไดเกิดโครงการ
“Take Back Campaign” ของโนเกีย (NOKIA) โดยตั้งจุดรีไซเคิลใหผูใชนําโทรศัพทมือถือและ
อุปกรณเสริมตางๆ มาทิ้งเพื่อนําไปกําจัด ในสวนของบริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) (DATC) ก็มีโครงการ “Battery for Life” เพื่อรณรงคใหประชาชนทั่วประเทศนําแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพมาทิ้งลงกลองรับแบตเตอรี่ ซึ่งตั้งอยูในศูนยบริการและรานดีแทคกวา 400 แหงทั่วประเทศ
ตั้งแตป 2545 เปนตนมา และไดรับการตอบรับจากประชาชนอยางดี สามารถรวบรวมแบตเตอรี่ไดมาก
ถึงปละ 3 ตัน เพื่อสงใหบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) หรือเจนโก
นําไปกําจัดตอไป (ฐิตินันท ศรีสถิต และ อวยพร แตชูตระกูล. 2547: 25)
นอกจากนี้ เ พื่ อ เป น การป อ งกั น การแพร ก ระจายของมลพิ ษ จากแบตเตอรี่
โทรศัพทเคลื่อนที่ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดรวมมือกัน หารือกันในการหาแนวทางแกไข
ป ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ โ ดยตรง จั ด ทํ า โครงการเรี ย กคื น ซากแบตเตอรี่ แ ละ
โทรศัพทเคลื่อนที่ หนวยงานภาครัฐ ไดแก กรุงเทพมหานคร กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และกรม
ควบคุมมลพิษ ภาคเอกชน ไดแก AIS, DTAC, NOKIA และ MBK Center ฯลฯ
โดยโครงการนี้ ไ ด เ ริ่ ม ขึ้ น ในวั น สิ่ ง แวดล อ ม วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2546 ภายในงานมี
กิจ กรรมการนํ า ซากแบตเตอรี่ และโทรศั พ ท ที่ ไ มใ ชแ ลว มาแลกรั บ ของรางวัล และของที่ร ะลึ ก และ
กําหนดใหป 2547 เปนปรวบรวมซากแบตเตอรี่และโทรศัพทเคลื่อนที่ระหวางรัฐและเอกชน และสิ่งที่
รวบรวมไดนี้ AIS, DTAC และ NOKIA จะเปนผูรับผิดชอบนําไปจัดการที่ถูกตองตอไป โครงการความ
ร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ และเอกชนในการป อ งกั น การแพร ก ระจายสารพิ ษ จากแบตเตอรี่ แ ละ
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โทรศัพทเคลื่อนที่ขยายผลสูภูมิภาคและเผยแพรประชาสัมพันธขอความรวมมือไปยังภาคประชาชน
ผูใชบริการ (สุดารัตน เลิศวิทยาพนธ, จริยา แสงราม; และ วรากร ชวาลา. 2547: 44-45)
5. วิธีการขจัดแบตเตอรี่ในประเทศไทย
ฝายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนและเมือง สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
(2541: 35) ไดเสนอวิธีการกําจัดแบตเตอรี่ ดังตอไปนี้
1. ทําลายฤทธิ์โดยใชปูนขาวหรือสารละลายดาง
2. นําไปหลอเปนกอนดวยการผสมปูนซีเมนต
3. นําไปกลบฝงในหลุมที่จัดเตรียมไวเฉพาะ ซึ่งตอง- อยูหางจากแมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะ
- บุดานขางและดานลางดวยวัสดุกันซึม หรือบดอัดดวยดินเหนียวใหแนน
ความหนาไมนอยกวา 60 ซ.ม. (อัตราการซึมน้ําผานไมเกิน 1x10 ซ.ม./วินาที หรือประมาณ 1 ฟุต/ป)
- กันหลุมสูงจากระดับน้ําใตดินไมนอยกวา 5 ฟุต
- ปดหลุมดวยวัสดุกันซึมหรือดินเหนียว ความหนาเชนเดียวกับชั้นลาง
- มีระบบรวบรวมน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในหลุมและนําไปบําบัดที่อื่นๆ
ปจจุบัน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) หรือ
GENCO เปนผูรับผิดชอบในดานการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพ โดยเสนอวิธีการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไวดังนี้ (ผูจัดการออนไลน. 2549: ออนไลน)
1. การปรับเสถียรและฝงกลบ เปนวิธีที่ GENCO ใชอยูในปจจุบัน เนื่องจาก
ปริ ม าณที่ แ บตเตอรี่ ที่ เ ข า มาสู ร ะบบกํ า จั ด ยั ง มี ป ริ ม าณไม ม ากพอที่ จ ะดํ า เนิ น การในวิ ธี ที่ 2 โดย
กระบวนการจะประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 นําแบตเตอรี่ที่เก็บรวบรวมไดมาทําการบดทําลายใหเปนชิ้นเล็กๆ เพือ่
ทําใหสารโลหะหนักที่อยูในแบตเตอรี่ฯ ถูกสารเคมีที่เติมในขั้นตอนที่ 2 สามารถทําปฏิกิริยาอยางทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 2 เติมสารเคมีเพื่อควบคุมโลหะหนัก (กระบวนการปรับเสถียร) โดย
สารเคมีดังกลาวนี้จะตองมีคุณสมบัติในการควบคุมความเปนพิษของสารโลหะ
ขั้นตอนที่ 3 ทําใหกลายเปนของแข็ง โดยการใส Portland Cement ในสวนผสมที่
ไดจากขั้นตอนที่ 2 ซึ่งจะชวยผนึกสารโลหะหนักใหเปนกอน เพื่อเปนการจํากัดขอบเขตของสารโลหะ
หนักที่เปนพิษใหอยูในวงจํากัด
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบระบบน้ําชะกาก ดวยการนําของแข็งที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนที่ 3
ไปทําการทดสอบระบบน้ําชะกาก โดยการผานกระบวนการทางหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบวาน้ําที่
ออกมานั้นมีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานที่หนวยงานราชการกําหนดไวหรือไม

22
ขั้นตอนที่ 5 นําไปฝงกลบในหลุมนิรภัย นําของเสียที่ผานการทดสอบน้ําชะกาก
แลว ไปฝงยังหลุมกลบนิรภัยที่มีระบบฟนฟูปองกัน 2 ชั้น (Double liners) เพื่อสรางความมั่นใจไดวา
จะควบคุ ม ไม ใ ห ส ารโลหะหนั ก เหล า นี้ ห ลุ ด รอดออกมาสร า งผลกระทบให กั บ สภาพแวดล อ มและ
สิ่งมีชีวิต
2. การรีไซเคิล เปนวิธีที่ GENCO เตรียมพรอมที่จะดําเนินการ เมื่อมีปริมาณ
แบตเตอรี่ที่เขามาสูระบบกําจัดมากเพียงพอ โดยกระบวนการนี้จะนําการแยกพลาสติกและโลหะหนักที่
ใชการไดนํากลับไปหลอมเพื่อนํากลับมาใชใหม และในสวนที่ไมสามารถใชงานไดก็จะนําไปทําลาย
ฤทธิ์ดวยกระบวนการปรับเสถียรและฝงกลบในหลุมฝงกลบนิรภัยตอไป
6. ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการปญหาแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ
ฝายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนและเมือง สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
(2541: 34-35) ไดเสนอแนวทางในการควบคุมปองกันปญหามลพิษจากแบตเตอรี่ ดังนี้
1. สําหรับประชาชนทั่วไป
1.1 ไมควรนํากากแบตเตอรี่ที่ใชแลวนํากลับมาใชใหมโดยเด็ดขาด
1.2 ไมทิ้งกากแบตเตอรี่ รวมทั้งถานไฟฉายที่ใชแลวลงสูแหลงน้ํา ทอระบาย
น้ํา ฯลฯ
1.3 หามนํากากแบตเตอรี่ รวมทั้งถานไฟฉายไปเผาไฟโดยเด็ดขาด
1.4 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกากแบตเตอรี่ที่ใชแลวโดยตรง รวมทั้งถานไฟฉาย
ใชแลวที่แตกรั่ว ควรสวมถุงมือปองกัน
2. สําหรับผูประกอบการและคนงาน
2.1 คนงาน ควรสวมเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากากกรองฝุน
ถุงมือ ในขณะปฏิบัติงาน
2.2 คนงาน ควรระมัดระวังในเรื่องสุขอนามัย เชน ไมควรรับประทานอาหาร
ดื่มน้ํา สูบบุหรี่ในบริเวณและขณะทํางาน
2.3 ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบระบายอากาศและกําจัดมลพิษในบริเวณ
ที่ทํางาน
2.4 จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพคนงานเปนพิเศษโดยเฉพาะการตรวจเลือด
และปสสาวะ เพื่อดูปริมาณสารพิษเหลานั้น
2.5 หามนํากากแบตเตอรี่ที่ใชแลวไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ทางโรงงานจะตอง
ปฏิ บัติต ามประกาศกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม เรื่อง กํ า หนดวิธี ก ารเก็ บ ทํา ลายฤทธิ์ กํา จั ด ฝง ทิ้ ง
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เคลื่อนยาย และการขนสงปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว เชน การใชปูนขาบทําลายฤทธิ์ และนําไปทิ้งใน
หลุมที่ปูดวยวัสดุกันซึม หรือบดอัดดวยดินเหนียวตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ขอเสนอแนะอื่นๆ
3.1 ควรมี ก ารจั ด ถั ง ขยะพิ เ ศษสํ า หรั บ การแยกขยะที่ เ ป น อั น ตราย (กาก
แบตเตอรี่) สําหรับเก็บตามบานเรือนและชุมชนทั่วไป แยกจากขยะอื่นๆ
3.2 ควรมีหนวยงานกลางที่บริหารจัดการในการกําจัดขยะพวกกากแบตเตอรี่
รวมทั้งขยะที่เปนอันตรายอื่นๆ
3.3 มีมาตรการทางกฎหมายเขมงวด สําหรับโรงงานที่ไมปฏิบัติตาม
กรมควบคุมมลพิษ (อัญชนา อินออด. 2548: 39-40; อางอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ.
2543: 31-34) เสนอวิธีการจัดการของเสียอันตราย และแนวทางการจัดการของเสียอันตราย ดังนี้
1. วิธีการจัดการของเสียอันตราย
1.1 ไมทิ้งของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป
1.2 ไมทิ้งลงพื้น ทอระบายน้ํา หรือแหลงน้ํา
1.3 แยกเก็บไวในภาชนะที่ไมรั่วซึม รอหนวยงานทองถิ่นมาเก็บไปกําจัด
1.4 นําไปทิ้งในภาชนะที่หนวยงานทองถิ่นจัดหาให หรือนําไปใหเจาหนาที่
ที่มาเก็บในวันที่กําหนด
1.5 นําไปสงคืนรานตัวแทนจําหนาย เพื่อรับสวนลดและแลกซื้อผลิตภัณฑ
ใหม
2. แนวทางการจัดการของเสียอันตราย
2.1 ไมทิ้งของเสียประเภทน้ํามันเครื่อง ทิน เนอร น้ํามัน สน น้ํายาฟอกขาว
น้ํายาทําความสะอาด ของเสียติดเชื้อ ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต ฯลฯ รวมไปกับขยะมูลฝอย
ทั่วไป
2.2 ไมทิ้งลงพื้น ไมฝงดิน ไมทิ้งลงทอระบายน้ํา หรือแหลงน้ํา
2.3 แยกเก็บขยะของเสียอันตรายไวในภาชนะที่ไมรั่วซึม เพื่อรอหนวยงาน
ทองถิ่นมาเก็บไปกําจัด
2.4 นําไปทิ้งในภาชนะที่ทองถิ่นจัดหาให หรือนําไปทิ้งในสถานที่ที่กําหนด
2.5 นําซากของเสียอันตรายไปคืนรานตัวแทนจําหนาย เชน ซากแบตเตอรี่
ซากถานไฟฉาย
นอกเหนือจากแนวทางดังกลาวขางตนแลว การรียูส (Reuse) หรือการใชซ้ํา ถือเปน
วิธีการจัดการที่นิยมกันคอนขางมาก และเหมาะสมที่สุด เพราะประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและ
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พลังงานที่จะตองใชในการผลิตวัตถุดิบเพื่อประกอบเปนคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือเครื่องใหม ซึ่ง
มีทั้งการบริจาคใหกับกลุมคนที่มีความตองการใชงาน และขายใหแกรานที่รับซื้อเพื่อจําหนายเปนสินคา
มือสองตอไป
สวนกรณีของโทรศัพทมือถือ หากผูใชตองการจะเปลี่ยนเครื่องใหม ก็มักจะยกเครื่อง
เกาใหกับญาติพี่นองหรือเพื่อนที่มีความตองการใชโทรศัพทมือถือ ผูใชบางคนอาจจะนําเครื่องเกาไป
ขายใหกับรานรับซื้อโทรศัพทมือถือเกาที่มีอยูทั่วไป (ฐิตินันท ศรีสถิต และ อวยพร แตชูตระกูล. 2547:
23)
วีรวรรณ เล็กสกุลชัย (2547: 192-193) ไดเสนอแนะแนวทางการใชแบตเตอรี่อยางปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอม ดังนี้ ลดการผลิตและการนําไปใชที่ไมจําเปน สนับสนุนใหมีการนําเอามาแปรสภาพเพื่อ
นํากลับไปใชใหม (Recycle) และคนหาเทคโนโลยีและวัสดุทดแทนที่ไมเปนพิษมาใชแทนที่ หรือการ
ผลิตอุปกรณแบบไรพิษ (Clean production) ควรเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่ใชไดกับแบตเตอรี่แบบ
สามารถรีชารจได เพราะแบตเตอรี่แบบนี้มีอายุการใชงานนาน ถาเปนไปได ควรใชพลังงานปลอก
สารพิษ เชน พลังงานแสงอาทิตย เลือกอุปกรณใหเหมาะกับการใชงาน การเลือกใชอุปกรณที่สามารถ
ทํางานไดหลายๆ อยางเกินกวาที่ตองการใชงานจริง หรือมีคําสั่งที่ไมเคยเรียกใชเลย เชน ที่พบใน
โทรศัพทมือถือรุนใหมๆ จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่โดยไมจําเปน เลือกอุปกรณที่ใชกับ
แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐาน เพื่อใหสามารถแบงใชกับอุปกรณไฟฟาชนิดอื่นๆ ได เครื่องใชไฟฟาควรเปน
แบบที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได ไมใชฝงแบตเตอรี่อยูในตัวเครื่อง (Built-in) ควรใชแบตเตอรี่อยางถูก
วิธี เพื่อแบตเตอรี่จะไดไมเสียหายเร็ว ถาไมใชอุปกรณนานๆ ควรถอดแบตเตอรี่ออก เพื่อลดการสูญเสีย
พลังงานเอง (Self-discharge) ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ใชกับคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว เมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟ ควรถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อรักษารอบหรือจํานวนครั้งของการรีชารจ ควรเก็บแบตเตอรี่ในที่โปรง
โลง ไมรอน ไมเปยกชื้น ไมควรเก็บในตูเย็น แบตเตอรี่ที่ใชไมไดแลวกับอุปกรณไฟฟาที่ตองการพลังงาน
มาก (High-drain device) สามารถถอดไปใชกับอุปกรณที่ตองการพลังงานไฟฟานอย (Low-drain
device) เชน จากกลองถายรูปไปใชกับนาฬิกา เปนตน ไมควรรีบทิ้ง มีนโยบายสนับสนุนการนํา
แบตเตอรี่ที่หมดสภาพการใชงานไปทิ้งใหถูกวิธี ในบริเวณที่จัดไวให สงเสริมใหมีการนําแบตเตอรี่ที่
หมดสภาพการใชงานแลวสงคืนบริษัทผูขายหรือสงหนวยงานใหนําไปกําจัดอยางเหมาะสมแทนที่จะทิ้ง
ลงถังขยะ อาจใหผูบริโภคมัดจําแบตเตอรี่เพื่อใหนํากลับไปสงคืนผูขาย หามการทิ้งลงในถังขยะ

แนวคิดบูรณาการระหวางปจจั ยทางจิ ตลักษณะและสภาพแวดลอมกับการขจัด
แบตเตอรี่
ฮานสแมนน และคณะ (Hansmann et al., 2006) ไดนําเสนอรูปแบบทางจิตบริบท
(contexteral psychological model) ของการขจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวอยางเหมาะสม โดยไดระบุตัว
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แปรที่สําคัญที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลว ไดแก ความรูของการขจัดแบตเตอรี่
ไดอยางเหมาะสม เจตคติตอการขจัดของเสียตามหลักนิเวศน เหตุผลสําหรับการไดมีสวนรวมขจัด
แบตเตอรี่ และการจั ด ระบบตนเองในการขจั ด แบตเตอรี่ ผลจากการตรวจสอบรู ป แบบกั บ กลุ ม
ประชาชนชาวสวิ ส เซอร แ ลนด จํ า นวน 1,000 คน ที่ มี อ ายุ 18 ป ขึ้ น ไป พบว า ความรู ข องการขจั ด
แบตเตอรี่ การจัดระบบตนเองในการขจัดแบตเตอรี่ และเหตุผลสําหรับการไมมีสวนรวมขจัดแบตเตอรี่
สามารถอธิบายพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวไดรอยละ 38 และจากขอมูลที่คนพบวาความรูที่
เฉพาะเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสมมีความสัมพันธทางบวกกับการขจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลว
ไดอยางเหมาะสม ฮานส แมนน และคณะ จึงไดเสนอแนะวาในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การขจัดแบตเตอรี่ไดอยางเหมาะสมนั้น จําเปนตองมีการสื่อสารที่เพียงพอกับกลุมเปาหมายถึงขอมูล
ขาวสารที่มีความเฉพาะในบริบท (เชน วิธีการตาง ๆ ที่เปนไปไดในการขจัดของเสียและสถานที่ในการ
อํานวยความสะดวกในการขจัดของเสีย) นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยังเสนอวาการจัดระบบการขจัด
แบตเตอรี่ (เชน จัดแยกสถานที่ที่เก็บในบาน การรวมการขจัดแบตเตอรี่เขากับการซื้อผลิตภัณฑใหม) มี
สวนชวยสนับสนุนพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่ไดอยางเหมาะสม โดยกิจกรรมเหลานี้ควรสงเสริมโดย
ผานการรณรงคทางสาธารณชน และควรใหการชวยเหลือในการขนสงสําหรับการจัดระบบตนเองใน
การขจัดแบตเตอรี่ เชน ในสวิสเซอรแลนด มีการแจกจาย ที่จัดเก็บแบตเตอรี่ที่ใชแลวไวในบานใหโดย
ไมเสียเงิน สําหรับเหตุผลของการไมมีสวนรวมในการขจัดแบตเตอรี่ ขอมูลนี้สามารถใชในการรณรงค
ทางสาธารณะไดโดยเฉพาะ เหตุผลที่เกี่ยวของการปฏิเสธความรับผิดชอบในการขจัดแบตเตอรี่ที่ไม
ถูกตอง การปฏิเสธถึงอันตรายของสภาพแวดลอมที่เกิดจากการขจัดแบตเตอรี่ที่ไมเหมาะสม และ
ปญหาที่ลืมในการขจัดแบตเตอรี่เกา ดังนั้นในการรณรงคทางสาธารณชนอาจสงเสริมในเรื่องบรรทัด
ฐานของสภาพแวดลอมใหบุคคล ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบของบุคคลตอสภาพแวดลอม และ
ผลกระทบของภัยอันตรายจากการขจัดไมถูกวิธี และเปนการย้ําเตือนประชาชน ฮานสแมนน และคณะ
ยังไดอภิปรายวา ความรูที่เฉพาะเรื่องและการใหเหตุผลการขจัดแบตเตอรี่มีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่มากกวาตัวแปรทางจิตใจทั่วไป โดยที่ตัวแปรทางจิตใจทั่วไป ไดแก
เจตคติตอการขจัดของเสียตามหลักนิเวศน อาจมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการขจัดแบตเตอรี่สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ เชน โรบินสัน
และ รีด (Robinson & Read, 2005) ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการขจัดของเสีย จากครัวเรือนในกรุง
ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษ พบว า พฤติกรรมการขจั ดของเสีย ในป ค.ศ. 2003 – 2004 ยัง ต่ํา กวา
เปาหมายของทองถิ่น โดยที่ความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไปในการขจัดของเสียยังไมดีพอ โร
บินสัน และ รีด เสนอแนะวาการขาดความเขาใจไมไดแสดงวาขาดความสนใจ อาจแปลความหมายใน
รูปของผูมีอํานาจในทองถิ่นลมเหลวที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลตอสาธารณชนเกี่ยวกับการ
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จัดการของเสีย ดังนั้นการสื่อสารในเรื่องดังกลาวสามารถสงผลกระทบหลักตอพันธะในการขจัดของ
เสียบุคคลโดยแสดงนัยยะวา การมีสวนรวมในการขจัดของเสียสามารถเพิ่มขึ้นไดถาผูมีอํานาจมีการ
สื่อสารการสงเสริมการขจัดของเสียอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง นอกจากนี้ผลการสํารวจยังพบวา
อุปสรรคในการมีสวนรวมในการขจัดของเสียที่สําคัญไดแก การขาดสิ่งจูงใจในการขจัดของเสียหรือ
บทลงโทษในการไมขจัดของเสีย ความเฉื่อยชาในการขจัดของเสีย การขาดการตระหนักรูบริการขจัด
ของเสีย และปญหาในการดําเนินการ จากการศึกษาการขจัดของเสียในฮองกง (Chi-sun Poon,
1998) พบวาการหลีกเลี่ยงการขจัดของเสียและการนํากลับมาใชใหม เนื่องจากประชาชนมีการ
ตระหนักรูทางสภาพแวดลอมนอย จากการวิจัยดังกลาวไดใหขอเสนอแนะแกผูวางนโยบายใหคํานึงถึง
วิธีจูงใจใหสาธารณชนแยกของเสียดวยเหตุผลทางสภาพแวดลอม โดยเฉพาะรางวัลที่เปนเงิน เปน
สิ่งจูงใจที่สําคัญสําหรับโครงการการจัดระบบแยกขยะ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
แยกขยะ นอกเหนือจากการรณรงคใหความรู การแยกขยะกับสาธารณชน
งานวิจัยที่สํารวจเจตคติตอการขจัดวัสดุอุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก เชน โทรศัพท ของเลนและ
เครื่องใชในบานขนาดเล็กในประเทศอังกฤษ พบวาประชาชนยังขาดการตระหนักรูในเรื่องการขจัดวัสดุ
อุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก ไมเห็นวาเรื่องนี้เปนสําคัญ และไมไดใหความใสใจ ละเลย ไมไดคิดถึงเรื่องนี้
และเห็นวาเปนเรื่องงายในการขจัดวัสดุอุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก โดยที่ไมสามารถระบุวธิ กี ารทีแ่ นนอนที่
ใช ใ นการขจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ขนาดเล็ ก ซึ่ ง ต า งจากการขจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ขนาดใหญ
ประชาชนใหความใสใจในเรื่องนี้มากกวา และระบุวิธีการขจัดไดกับสิ่งของเฉพาะอยาง (Darby &
Obara, 2005)
งานวิจัยของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมใชและการปรับเปลี่ยนโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) พบวาคนสวนใหญรอยละ 60 ไมเคย
ทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ และในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะริเริ่มใหมีระบบรีไซเคิลสําหรับ
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ โดยผูใชนําโทรศัพทและแบตเตอรี่ที่ใชแลวมาใสกลองที่จัดไวให พบวา
คนสวนใหญรอยละ 75.75% จะใหความรวมมือ โดยเห็นวารานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต และ
รานคามือถือเปนสถานที่สะดวกในการนําซากโทรศัพทและแบตเตอรี่มาทิ้งในกลองรวบรวม โดยที่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 67.50 จะใหความรวมมือในการนําซากแบตเตอรี่มาทิ้งแลวไดรับ
ผลตอบแทน โดยที่ ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บป ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การโครงการนํ า กลั บ ซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ ดังนี้ ไมมีศูนยรวบรวมซากอุปกรณอิเล็กทรอนิคสโดยเฉพาะขาดความรูใน
ดานการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป และการจัดการที่เหมาะสม ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดการ ขาดงบประมาณในการจัดการและคาใชจายในการรีไซเกิล การจัดการทั้งการรี
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ไซเกิลและการกําจัดตองอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะที่เหมาะสม ไมมีศูนยรีไซเคิลและศูนยกําจัดซาก
ผลิตภัณฑประเภทอีเล็กทรอนิคสที่เหมาะสม
ดวยเหตุนี้การที่จะเขาใจและอธิบายพฤติกรรมการใชและการขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
ไดอยางเหมาะสม ตองอาศัยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรที่เชื่อมโยง คุณลักษณะตาง ๆ ของบุคคล
ไม ว า จะเป น ภู มิ ห ลั ง ของบุ ค คล ความรู ข องบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การใช แ ละการกํ า จั ด โทรศั พ ท มื อ ถื อ แบตเตอรี่ เจตคติ แ ละค า นิ ย มของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งดั ง กล า ว การที่ บุ ค คลสามารถรู ถึ ง
ผลกระทบที่มี่ตอสภาพแวดลอมที่เกิดจากการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ในรูปแบบตาง ๆ วามีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชและการกําจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ใน
ลักษณะไหน อยางไร และมากนอย เพียงใด งานวิจัยเรื่องนี้จึงอาศัยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรที่
บูรณาการปจจัยภูมิหลัง ความรูจิตลักษณะ และผลกระทบ มาอธิบายและทํานายพฤติกรรมการใช
และกําจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย

สาเหตุของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และความตั้งใจในการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งปลอดภั ย และความตั้ ง ใจในการขจั ด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ 3 ดาน ดังนี้
1. ปจจัยดานชีวสังคม (เพศ ระดับการศึกษา อายุ เปนตน)
2. ปจจัยดานการรูคิดและการตัดสินใจ
3. ปจจัยดานจิตลักษณะ
1. ปจจัยดานชีวสังคมที่เกี่ยวของกับการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความ
ตั้งใจในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข อ ง ไม พ บงานวิ จัย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปจ จั ย ทางชี ว สั ง คมที่
เกี่ยวของกับความตั้งใจในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ แตพบงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยดานชีวสังคม
ที่เกี่ยวของกับการใชโทรศัพทมือถือเพียงเรื่องเดียว ไดแก งานวิจัยของ จินตนา ลักษณเลิศกุล (2544)
ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับ
นักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏพระนคร จํานวน 200 คน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก รายไดสวนตัว/เดือน และความสัมพันธกับเพื่อน สวนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ อายุ เพศ คณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา ผลการเรียน ฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลในครอบครั ว ความรู ค วามเข า ใจในการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ และการเปดรับโฆษณา
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อย า งไรก็ ต ามมี ง านวิ จั ย หลายฉบั บ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย ทางชี ว สั ง คมที่ ต า งกั น มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน ดังเชน งานวิจัยของชลธิชา ตั้งอั้น (2534) ที่ไดศึกษา
ระดับความรู ความเชื่อ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนของ
แมบานที่มีบานเรือนพักอาศัยอยูในเขตพื้นที่ริมฝงคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่
เกี่ยวของพบวา แมบานมีการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยูในระดับ
ปานกลาง และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตัวแปรศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา สมาชิกภายในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัย ในขณะที่งานวิจัย
ของ จิ น ตนา ศรี นุ กู ล (2535) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการทิ้ ง ขยะของประชาชนในพื้ น ที่ ชั้ น ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา เพศและอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทิ้งขยะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงและกลุมอายุ 15-29 ป มีพฤติกรรมการทิ้งขยะแยก
ประเภทมากกวาเพศชาย และกลุมอายุอื่นๆ ตามลําดับ และงานวิจัยของสุวิมล ภักดิ์พิบูลย (2535) ที่
ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของแมบานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการกําจัดขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา กลุมแมบานที่ประกอบอาชีพรับราชการ กลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยม
ปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุมที่มีที่พักอาศัยในเขตตลิ่งชัน เปนกลุมที่มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยไดถูกตองมากกวากลุมอื่น นอกจากนี้ยังพบวา อายุ จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระยะเวลาที่อยูอาศัย ภูมิลําเนาเดิม มีความสัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมที่ปฏิบตั จิ ริงเกีย่ วกับ
การกําจัดขยะมูลฝอย สวนรายไดตอเดือนมีความสัมพันธเชิงลบตอพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการ
กําจัดขยะมูลฝอย
นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่เกี่ยวของปจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการไมทิ้งขยะมูลฝอย
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และความตระหนักในสภาพสิ่งแวดลอม เชน งานวิจัยของสมฤดี
ดอกเทียน (2543: บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการไมทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนกลุม
บูร พา กรุ ง เทพมหานคร โดยศึก ษากั บ กลุ ม ตั ว อย า งจํา นวน 400 คน พบวา ประชาชนกลุ ม บู รพา
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน มีความรูเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประชาชนกลุมบูรพา กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน ตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และประชาชนกลุมบูรพา กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอ
เดือนตางกัน มีเจตคติเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และงานวิจัยของ ศรัณยรัฐ นิลชาติ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษากับกลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่
1-4 จํานวน 379 คน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา นิสิตชายและนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
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โรฒ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย ดานการนําผลิตภัณฑมาใชซ้ําแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการลดการกอเกิดมูลฝอย ดานหมุนเวียนกลับมาใชใหม และ
โดยรวมไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ สมบุญ ศิลปรุงธรรม (2540: 134-136) ศึกษาเรื่อง ความรูและ
ความตระหนักของนักเรียนอาชีวศึกษาเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับ
กลุมตัวอยางจํานวน 377 คน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา นักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิงมีความรู
เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานครดีกวานักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิงมีความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมใน
กรุงเทพมหานครดีกวานักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวา ปจจัยทางชีวสังคมเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล
ตอ พฤติ ก รรมการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อมและการขจัด ขยะมูล ฝอยอยา งถูก วิ ธี ดว ยเหตุ นี้จึง สามารถใช
ผลการวิจัยดังกลาวเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมอื ถือ
อยางเหมาะสมไดเชนเดียวกัน
2. ปจจัยดานการรูคิดและการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยและความตั้งใจในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
2.1 ความรูเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่
สําหรับความหมายของคําวา “ความรู” มีผูใหคําจํากัดไวตางกัน ดังนี้
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีงานวิจัยเพียงฉบับเดียวที่ศึกษาถึงความรูใน
การใชโทรศัพทมือถือกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม เชน งานวิจัยของนรา จันชนะกิจ
(2548) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางครอบครัว สังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมของนักศึกษา ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา ความรู
เกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือเปนตัวทํานายที่สําคัญตัวหนึ่งตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสม ซึ่ ง ประกอบด ว ย พฤติ ก รรมการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งปลอดภั ย พฤติ ก รรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางมีประโยชน และพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางถูกกาลเทศะ และมีงานวิจัย
ฉบับเดียวที่สํารวจความรูความเขาใจในพิษภัยของแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ไดแก งานวิจัยของ โยธิน
พลกายนุวัตร (2546: 58) ที่ไดสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะ โทรศัพทมือถือ ผลการสอบถามที่เกี่ยวของพบวา ประชาชนสวนใหญ รอย
ละ 76.3 ทราบว า โทรศั พ ท มื อ ถือ -แบตเตอรี่ เมื่อ นํา ไปทิ้ ง ในที่ ว า งเปล า จะไมส ลายตั ว เอง และมี
อันตรายจากสารเคมี รอยละ 21.0 ตอบวา ไมทราบ และรอยละ 2.7 ตอบวา จะสลายไดเองแตตองใช
เวลานาน สรุปไดวา ประชาชนสวนใหญทราบดีวาโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เปนขยะอันตราย และมี
อันตรายตอสภาพแวดลอมหากทิ้งไมถูกวิธี
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อยางไรก็ตามมีงานวิจัยหลายฉบับที่อธิบายถึงความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ
กับพฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติในการทิ้งขยะและการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน งานวิจัยของ โกสินทร
รังสยาพันธ (2521) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาความสกปรกเปนพิษของสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 7 พบวา ความรูความเขาใจในความรุนแรงและอันตรายของปญหา ความรูความ
เขาใจในสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา ความรูความเขาใจวิธีการแกปญหา มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการประพฤติปฏิบัติอันมีสวนเพิ่มหรือลดปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งผล
การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริศนา ใจทน (2529) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการนําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 476 คน จาก 16 โรงเรียน พบผล
การศึกษาที่เกี่ยวของวา นักเรียนที่มีความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมสูง มีความสามารถในการ
นําไปใชในชีวิตประจําวันสูงกวานักเรียนที่มีความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมปานกลางและต่ํา และ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มปานกลางมี ค วามสามารถในการนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันสูงกวานักเรียนที่มีความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา
ตั้งอั้น (2534) ไดศึกษาระดับความรู ความเชื่อ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิ กู ล ในครั ว เรื อ นของแม บ า นที่ มี บ า นเรื อ นพั ก อาศั ย อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ริ ม ฝ ง คลองแสนแสบ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา ความรู ความเชื่อ และการปฏิบัติของแมบาน เกี่ยวกับ
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับงานวิจัยของนิรมล เทียนชัย (2542) ไดศึกษาเรื่องการทิ้ง การเก็บ
รวบรวม การกําจัดมูลฝอยครัวเรือน และการจัดการมูลฝอยของสุขาภิบาลตําบลคลองใหญ อําเภอ
คลองใหญ จั ง หวั ด ตราด ผลการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งพบว า ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การมู ล ฝอย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทิ้ง การเก็บรวบรวม และการกําจัดมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมฤดี ดอกเทียน (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการไมทิ้งขยะมูล
ฝอยของประชาชนกลุมบูรพา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา
ความรูเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาถึ ง ความรู ใ นการขจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ต า งกั น มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการขจัดขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน เชน งานวิจัยของสุวิมล ภักดิ์พิบูลย (2535) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของแมบานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการกําจัดขยะมูลฝอย ผล
การศึกษาที่เกี่ยวของพบวา กลุมแมบานที่มีความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับสูงเปนกลุมที่
มีพ ฤติก รรมที่ ปฏิ บัติ จริ ง เกี่ ย วกั บ การกํ า จัด ขยะมูลฝอยได ถู ก ต อ งมากกว า กลุ มแม บ า นที่มี ค วามรู
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เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับต่ํา และงานวิจัยของวัชรี คลธา (2544) ไดศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกําจัดขยะมูลฝอยของแมบานในเขตเทศบาล เมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบวา ระดับความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยเปนปจจัยเดียวที่มีผลตอพฤติกรรมการ
กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตอง สวนอายุ อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การรับรูขาวสาร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยไมมีผลตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตอง อยางไร
ก็ตามก็มีผลการศึกษาที่พบวาความรูเกี่ยวกับการขยะมูลฝอยไมมีผลตอพฤติกรรมการขจัดขยะมูลฝอย
เชน งานวิจัยของ ศรัณยรัฐ นิลชาติ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษากับกลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่
1-4 จํานวน 379 คน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความรู
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยรวม และในแตละ
ดานไมแตกตางกัน
สําหรับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีงานวิจัยที่แสดงถึงผลการสํารวจพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของประชาชน เชน งานวิจัยของ จินตนา ศรีนุกูล (2535) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
ประชาชนในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความรู ร ะเบี ย บวิ นั ย ของสั ง คมทางด า นการทิ้ ง ขยะ แต มี พ ฤติ ก รรมการทิ้ ง ขยะไม เ ป น ระเบี ย บไม
เหมาะสมขาดระเบียบวินัย และยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางวิธีการขจัดขยะมูลฝอย
แบบตางๆ เชน งานวิจัยของ เขมะศิริ นิชชากร (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการ
แยกขยะมูลฝอย ไดแก การกําจัดขยะที่ถูกวิธีคือ นําขยะที่เก็บขนไดไปกองรวมกันแลวเผาในที่โลงแจง
กับการทิ้งขยะมูลฝอยโดยนําขยะทุกประเภทมารวมกันแลวจึงทิ้ง มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และการขจัดขยะมูลฝอยสงผลตอพฤติกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอมและการขจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกวิธี ดวยเหตุนี้อาจนําไปเชื่อมโยงไดวา ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่เปนปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสมไดเชนเดียวกัน กลาวคือ หากคนมีความรูเกี่ยวกับการ
ขจัดแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีมาก ก็จะมีพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.2 การรับรูขอมูลขาวสารกับการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูขาวสารกับ
พฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ แตพบงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ทําการสํารวจความคิดเห็นของ
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ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะ โทรศัพทมือถือ ไดแก งานวิจัยของ
โยธิน พลกายนุวัตร (2546: 57-59) ในสวนของผลการสํารวจเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชน พบวา 1) ประชาชนรอยละ 44.7 ทราบขาวสารเกี่ยวกับนโยบายของกรุงเทพมหานครใน
การคัด แยก ก อ นรวบรวมไปจั ด การ เพราะเป น ขยะอั น ตราย รองลงมา ร อ ยละ 31.7 ไม ท ราบว า
กรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดการอยางไร รอยละ 13.1 มีความเห็นวาไมมีการจัดการอยางจริงจัง
ไมมีขอมูลประชาสัมพันธ และรอยละ 10.5 คิดวาขยะมือถือนาจะถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป สรุปไดวา
ประชาชนส ว นใหญรั บ ทราบนโยบายของกรุ ง เทพมหานครในการจั ด การกับ ขยะมื อถื อ เหล า นี้ 2)
ประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 86.8 ไมทราบวามีกฎหมายขอบังคับตอประชาชนในทองถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการขยะมือถือ ประชาชนรอยละ 10.5 ทราบวามีขอบังคับใหแบงแยกขยะออกเปน
ชนิดๆ และประชาชนรอยละ 2.7 แสดงความคิดเห็นวาในอนาคตควรมีการออกกฎหมายเพื่อจัดการกับ
ขยะมือถือ 3) ประชาชนรอยละ 59.90 ไมทราบนโยบายของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มือถือ โดยไมทราบวามีการดําเนินการอะไรบาง ไมมีการวางแผน ไมมีการประชาสัมพันธ ไมมีการ
ประกาศนโยบายใหประชาชนทราบ และประชาชนรอยละ 42.10 มีความคิดเห็นวากรุงเทพมหานครมี
ประชากรจํานวนมาก ถาไมมีการวางแผน กําหนดนโยบายทําใหกระทบกับสภาพแวดลอมความเปนอยู
ของประชาชน และ 4) ประชาชนรอยละ 47.3 ทราบวากรุงเทพมหานครมีการแยกขยะรวบรวมไปฝง
กลบ หรือเผา หรือรีไซเคิล ประชาชนรอยละ 42.1 ไมทราบวากรุงเทพมหานครมีการจัดการขยะมือถือ
อยางไร ประชาชนรอยละ 7.8 เสนอแนะวาควรตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ และ
ประชาชนรอยละ 2.8 เสนอแนะวาควรออกกฎหมายบังคับใช
อยางไรก็ตามมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลของการรับรูขาวสารที่มีตอพฤติกรรมการทิ้งขยะมูล
ฝอยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน งานวิจัยของชลธิชา ตั้งอั้น (2534) ไดศึกษาระดับความรู ความ
เชื่อ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนของแมบานที่มีบานเรือนพัก
อาศัยอยูในเขตพื้นที่ริมฝงคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา แมบานมี
การปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตามตัวแปรความถี่ในการรับฟงขาวสาร และแหลงขาวสาร สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล
ภักดิ์พิบูลย (2535) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของแมบานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ
การกําจัดขยะมูลฝอย ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา กลุมแมบานที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอยเปนกลุมที่มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยไดถูกตองมากกวากลุมแมบานที่
ไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาพร มากอนันต (2536) ได
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลเกี่ ย วกั บ มลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ มใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป ปการศึกษา 2535 ใน
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วิทยาลัยพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จํานวน 565 คน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา เจตคติเกี่ยวกับ
มลพิษสิ่งแวดลอมในกรุงเทพมหานครของนักศึกษาพยาบาลขึ้นอยูกับการไดรับขอมูลขาวสารความรู
ดานมลพิษสิ่งแวดลอมจากแหลงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบผล
การศึกษาที่สํารวจแหลงขอมูลขาวสารที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการไมทิ้งขยะมูลฝอย เชน งานวิจัยของ
สมฤดี ดอกเทียน (2543) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการไมทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนกลุม
บู ร พา กรุง เทพมหานคร โดยศึก ษากับ กลุ ม ตัว อย า งจํ า นวน 400 คน พบวา ประชาชนกลุ ม บูรพา
กรุงเทพมหานคร ไดรับแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยในระดับมาก สูงที่สุดไดแก
แหลงขอมูลขาวสารทางโทรทัศน สวนแหลงขอมูลขาวสารที่ประชาชนกลุมบูรพา กรุงเทพมหานคร
ไดรับเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยในระดับนอยไดจากแหลงขอมูลขาวสารทางนิตยสาร วารสาร
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน งานวิจัยของ เขมะศิริ นิชชากร (2546) ได
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการแยกขยะมู ล ฝอยของประชาชนในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา
1) ประชาชนในเขตพญาไทรับรูขาวสารเกี่ยวกับการแยกขยะผานสื่อสติ๊กเกอรขางถัง
ขยะในระดับมาก ผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และปายโฆษณาในระดับนอย ผานสื่อวิทยุ แผนพับ
และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อนรวมงาน ญาติ บุคคลอื่นๆ ในระดับนอยที่สุด โดยประชาชนรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับการแยกขยะผานสื่อโดยรวมในระดับนอย
2) ประชาชนในเขตพญาไทไดยินคําวา “ขยะแหง ขยะเปยก ขยะมีพิษ” และทราบวา
ถังขยะมี 3 ชนิด และแตละชนิดแสดงความหมายดวยสีในระดับมาก การไดยินคําวา “คัดแยกขยะ”
และพูดคุยกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม (Recycle) อยูในระดับนอย และมีการพูดคุยกับ
บุคคลอื่นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในระดับนอยที่สุด โดยรวมแลวประชาชนมีการรับรูขาวสารการแยก
ขยะมูลฝอยในระดับนอย ในขณะที่ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอยใน
ระดับสูง
3) การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอยผานสื่อกับพฤติกรรมการแยกขยะ
มูลฝอย พบวา สื่อหนังสือพิมพกับการทิ้งขยะมูลฝอยโดยนําขยะทุกประเภทมารวมกันแลวจึงทิ้ง มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สื่อแผนพับกับการทิ้งขยะมูลฝอยโดยนําขยะทุก
ประเภทมารวมกั น แล ว จึ ง ทิ้ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอยผานสื่อวิทยุและหนังสือพิมพกับการทิ้ง
ขยะมูลฝอยโดยแยกประเภทขยะแลวจึงทิ้ง มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สื่อโทรทัศน เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อนรวมงาน ญาติ บุคคลอื่นๆ และสื่อโดยรวม มีความสัมพันธกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
การรั บรู ขา วสารเกี่ ย วกับ การแยกขยะมู ล ฝอยกับ พฤติก รรมการแยกขยะมู ล ฝอย
พบวา เคยไดยินคําวา “คัดแยกขยะ” และ “ขยะแหง ขยะเปยก และขยะมีพิษ” มีการพูดคุยกับบุคคล
อื่นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีการนําขยะกลับมาใชใหม และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการแยกขยะมูล
ฝอยโดยรวมกับการทิ้งขยะมูลฝอยโดยแยกประเภทขยะแลวจึงทิ้ง มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาปจจัยดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอมและการขจัดขยะมูลฝอย สงผลตอพฤติกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอมและการขจัดขยะมูล
ฝอยอยางถูกวิธี อีกทั้งแสดงใหเห็นวาปจจัยดานแหลงขอมูลขาวสารยังสงผลตอพฤติกรรมการขจัดขยะ
มู ล ฝอยที่ ต า งกั น อี ก ด ว ย ดั ง นั้ น จึ ง อาจเชื่ อ มโยงได ว า ป จ จั ย ด า นการรั บ รู ข า วสารเกี่ ย วกั บ การใช
โทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่น าจะสงผลตอพฤติก รรมการใชโทรศัพ ทมือถือและการขจัด
แบตเตอรี่อยางเหมาะสมเชนเดียวกัน
2.3 ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมกับการใชโทรศัพทมือถือและ
การขจัดแบตเตอรี่ และงานวิจัยที่สอดคลองอื่นๆ มีดังนี้
จากการรวบรวมงานวิจัย ที่เ กี่ยวของ ไมพ บงานวิจัยที่ ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ แตพบงานวิจัยหนึ่งที่สํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะ โทรศัพทมือถือ ไดแก งานวิจัย
ของ โยธิน พลกายนุวัตร (2546) ผลการสํารวจสวนหนึ่ง พบวา ประชาชนรอยละ 43.3 ทําการแยกขยะ
มือถือออกจากขยะทั่วไป เพราะเห็นวาเปนขยะอันตราย ประชาชนรอยละ 36.8 ไมไดแยกขยะมือถือ
จากขยะทั่วไป เพราะไมเห็นความสําคัญของการคัดแยก ประชาชนรอยละ 13.1 แยกขยะมือถือออก
จากขยะทั่วไป เพราะเห็นวาบางอยางขายได แลกซื้อของได ใชประโยชนได และประชาชนรอยละ 2.8
ยังเก็บรักษาไว ไมนําไปทิ้ง และประชาชนสวนใหญรอยละ 63.1 เคยนําวิธีการ Reuse / Recycle /
Recovery มาใช ประชาชนรอยละ 31.5 ไมเคยใชวิธีเหลานี้ และประชาชนรอยละ 5.4 ไมทราบวาวิธี
เหลานี้คืออะไร จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวายังมีประชาชนกลุมใหญจํานวนหนึ่งที่ขาดความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมจึงละเลยที่จะขจัดแบตเตอรี่และโทรศัพทมือถืออยางถูกวิธี
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่สํารวจพฤติกรรมการขจัดขยะมูลฝอยของประชาชน ที่
แสดงให เห็ น ถึงความรับผิ ดชอบตอสิ่งแวดลอม ดัง เชน งานวิจั ย ของศรัณยรัฐ นิลชาติ (2545) ได
ทําการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

35
โรฒ โดยศึกษากับกลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่ 1-4 จํานวน 379 คน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ดานการลดการกอเกิดมูลฝอย ดานการนําผลิตภัณฑมาใชซ้ํา และดานหมุนเวียนกลับมาใชใหม ซึ่งทุก
ดานอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของเขมะศิริ นิชชากร (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษากับ
กลุ มตั วอยางจํานวน 400 คน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา พฤติ กรรมการแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบวา การทิ้งขยะมูลฝอยโดยนําขยะทุกประเภทมารวมกัน
แลวจึงทิ้ง ไมเคยทําเลยรอยละ 2.00 ทํา 1-3 ครั้งตอสัปดาหรอยละ 54.50 ทํา 4-6 ครั้งตอสัปดาหรอย
ละ 22.00 และทํา 7-10 ครั้งตอสัปดาหรอยละ 21.50 โดยสวนใหญจะนําขยะทุกประเภทมารวมกันแลว
จึงทิ้ง 1-3 ครั้งตอสัปดาห สวนการทิ้งขยะมูลฝอยโดยการแยกประเภทขยะ คือ ขยะเปยก ขยะแหง และ
ขยะอันตรายหรือมีพิษไมเคยทําเลยรอยละ 14.80 ทํา 1-3 ครั้งตอสัปดาหรอยละ 67.20 ทํา 4-6 ครั้งตอ
สัปดาหรอยละ 8.50 และทํา 7-12 ครั้งตอสัปดาหรอยละ 9.50 โดยสวนใหญทิ้งขยะมูลฝอยโดยการ
แยกประเภทขยะ จํานวน 1-3 ครั้งตอสัปดาห
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า ป จ จั ย ด า นความต อ งการและความ
คาดหวังตอสภาพแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดลอม ดังนั้นปจจัยดานความรับผิดชอบ
ตอสภาพแวดล อมก็ อาจจะสง ผลตอ พฤติ ก รรมการใชโทรศั พ ทมือถื อและการขจั ด แบตเตอรี่ อย า ง
เหมาะสมเช น เดี ย วกั น นอกจากนี้ จ ากผลการวิ จั ย ยั ง แสดงให เ ห็ น ว า ประชาชนส ว นใหญ มี ค วาม
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม จึงมีการขจัดขยะมูลฝอยและแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางถูกวิธี แต
ขณะเดียวกันยังมีประชาชนอีกจํานวนไมนอยที่ยังละเลยตอความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม จึงยังไม
มีก ารขจัด ขยะมู ล ฝอยและแบตเตอรี่ อย า งถู ก วิธี อี ก ทั้ง ผลการวิ จัย เกือ บทั้ ง หมดก็ แสดงให เ ห็ น ว า
ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการขจัดขยะมูลฝอยและแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางถูกตองในระดับ
ปานกลาง นั่นคือ ยังไมมากพอที่จะทําใหปญหาเหลานี้หมดไปได
2.4 การตระหนักรูเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่มือถือ
มีผูใหคําจํากัดความของคําวา “การตระหนักรู” (Awareness) ไวดังนี้
บลูม (Bloom. 1971) ไดกลาวถึง “การตระหนักรู” วา การตระหนักรูเปนขั้นต่ําสุดของภาค
อารมณและความรูสึก (Affective domain) การตระหนักรูเกือบคลายกับความรูตรงที่ทั้งความรูและ
การตระหนักรูไมเปนลักษณะของสิ่งเรา การตระหนักรูไมจําเปนตองเนนปรากฏการณ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การตระหนักรูจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเรามาเราใหเกิดความตระหนัก
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กูด (Good. 1973) ไดใหความหมายของ “การตระหนักรู” วาหมายถึง พฤติกรรมที่แสดง
ถึงการเกิดความรูของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
โวลแมน (Wolman. 1973) กลาววา การตระหนักรู เปนภาวะที่บุคคลเขาใจหรือสํานึกถึง
บางอยางของเหตุ ประสบการณ หรือวัตถุสิ่งของได
ประภาเพ็ ญ สุ ว รรณ (2520: 24) ได ใ ห
ความหมายของ “การตระหนักรู” วาการตระหนักรูหมายถึงการที่บุคคลฉุกคิดได หรือการเกิดขึ้นใน
ความรูสึกวามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง ซึ่งการรูสึกวามีหรือการไดฉุกคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปนความรูสึกที่เกิดในสภาวะของจิตใจ แตไมไดหมายความวาบุคคลนั้นสามารถจําไดหรือระลึกไดถึง
ลักษณะบางอยางของสิ่งนั้น
วิชัย วงศใหญ (2523) ไดกลาวถึงความหมายของการตระหนักรู วาการตระหนักรูเปน
พฤติกรรมขั้นต่ําสุดทางดานความรู (Cognitive domain) แตการตระหนักรูนั้นไมไดเกี่ยวกับความจํา
หรือความระลึกได การตระหนักรูหมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรูสึกที่เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจ
จากคําจํากัดความขางตน อาจสรุปไดวา การตระหนักรูเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือและ
การขจัดแบตเตอรี่ หมายถึง การที่บุคคลมีความเขาใจหรือสํานึกถึงประโยชนและพิษภัยของการใช
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ ตลอดจนการแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาสภาพแวดลอมอันเกิด
จากการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่อยางไมเหมาะสม
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการตระหนักรูถึงผลดีและผลเสีย
ของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเพียงเรื่องเดียว ไดแก งานวิจัยของ โยธิน พลกายนุวัตร (2546)
สอบถามความคิ ด เห็ น ของประชาชนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ศึ ก ษาเฉพาะ
โทรศัพทมือถือ ผลการสอบถามที่เกี่ยวของพบวา ประชาชนสวนใหญยังไมทราบวาโทรศัพทมือถือมี
ผลกระทบตอตนเองอยางไร คิดเปนรอยละ 58 และประชาชนรอยละ 42 ที่ทราบวามีผลกระทบตอ
สุขภาพ อนามัย มีการรั่วซึมของสารเคมี และรกบาน นอกจากนี้ยังพบวา ประชาชนรอยละ 43.3 ทํา
การแยกขยะมือถือออกจากขยะทั่วไป เพราะเห็นวาเปนขยะอันตราย ประชาชนรอยละ 36.8 ไมไดแยก
ขยะมือถือจากขยะทั่วไป เพราะไมเห็นความสําคัญของการคัดแยก ประชาชนรอยละ 13.1 แยกขยะมือ
ถือออกจากขยะทั่วไป เพราะเห็นวาบางอยางขายได แลกซื้อของได ใชประโยชนได และประชาชนรอย
ละ 2.8 ยังเก็บรักษาไว ไมนําไปทิ้ง สรุปไดวา ประชาชนสวนใหญตระหนักถึงผลดีผลเสียของการขจัด
แบตเตอรี่มือถือยางเหมาะสม แตก็มีอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมตระหนักถึงผลดีผลเสียของการขจัด
แบตเตอรี่มือถือยางเหมาะสม
จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญมีความตระหนักถึงพิษภัยของ
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือและซากโทรศัพทมือถือ จึงมีการขจัดแบตเตอรี่และซากโทรศัพทมือถืออยางถูก
วิธี แตก็มีอีกเปนจํานวนมากที่ยังขาดความตระหนักถึงพิษภัยของแบตเตอรี่และซากโทรศัพทมือถือ จึง
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ทําใหละเลยในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือและซากโทรศัพทมือถือที่ถูกวิธี จนสงผลใหเกิดปญหา
ขยะมือถือดังเชนทุกวันนี้
3. ปจจัยดานจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและ
ความตั้งใจในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
3.1 คานิยมและความสะดวกกับการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ ยวของ ไมพ บงานวิจัย ที่ศึกษาถึงปจจัย ดานคานิยมกับ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมและการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ แตพบงานวิจัยที่
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชโทรศัพทมือถือ เชน งานวิจัยของ พัชนา สุวรรณแสน (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
ศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 200 คน ผลการวิ จั ย ส ว นหนึ่ ง พบว า ป จ จั ย ที่ ทํ า ให
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด คือ ดานสังคม รองลงมา ไดแก ดาน
ความสะดวกรวดเร็ ว ในการติ ดต อสื่อสารและความปลอดภัย และดานความจําเป นในการใชง าน
ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามเพศของนักศึกษา พบวา ปจจัยที่ทําใหนักศึกษาชายใชโทรศัพทเคลื่อนที่
มากที่สุด คือ ดานการเขาสังคม รองลงมา ไดแก ดานความจําเปนในการใชงานและความปลอดภัย
ดานความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และดานความสามารถทางการเงิน ตามลําดับ ในขณะที่
ปจจัยที่ทําใหนักศึกษาหญิงใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด คือ ดานความโดดเดนในสังคม รองลงมา
ไดแก ดานความจําเปนในการใชงานและความสามารถทางการเงิน ดานความสะดวกรวดเร็ว และดาน
ความปลอดภัยและการศึ กษา ตามลํา ดับ และงานวิจัยของ ฐิติพร พรไพรินทร (2548: บทคัดยอ)
ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของวัยรุน เขตบางเขน โดยศึกษากับกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน พบวา วัยรุนมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
เพื่อความทันสมัยกาวทันเทคโนโลยี วัยรุนยังมีความตองการในบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ดานกีฬาเพื่อรวมเลนเกม ดานการบันเทิงวัยรุนนิยมโหลดริงโทน ดานขอมูลขาวสารวัยรุนใชถามยอด
อัตโนมัติ วัยรุนใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมโหวตรายการโทรทัศนเพื่อการเลนเกม ปจจุบันวัยรุนนิยมใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ติดตอกับเพื่อนมากที่สุด และนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1-2-Call และ Nokia
เปนยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่ที่วัยรุนใชในปจจุบันมากที่สุด
อยางไรก็ตามมีงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ศึกษาถึงปจจัยคานิยมกับการขจัดขยะมูลฝอย เชน
งานวิจัยของ สุวิมล ภักดิ์พิบูลย (2535) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของแมบานในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอการกําจัดขยะมูลฝอย ผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา กลุมแมบานที่มีความเชื่อ
และคานิยมในการกําจัดขยะมูลฝอยถูกตองมาก เปนกลุมที่มีพฤติกรรมในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการ
กําจัดขยะมูลฝอยไดถูกตองมากกวากลุมแมบานที่มีความเชื่อและคานิยมในการกําจัดขยะมูลฝอย
ถูกตองนอย
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จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงวา ปจจัยดานคานิยมและความเชื่อมีผลตอพฤติกรรมการ
ขจัดขยะมูลฝอย ดังนั้นจึงอาจเชื่อมโยงไดวา ปจจัยดานคานิยมและความเชื่อมีผลตอพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเชนเดียวกัน
3.2 แรงจูงใจภายนอกที่มีผลตอการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่
แรงจูงใจภายนอกเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและการขจัด
แบตเตอรี่ อยางไรก็ตามพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสมขึ้นอยูกับ
ปจจัยอื่นๆ มากกวาดังที่ไดกลาวไวแลวและที่จะกลาวถึงตอไป ในสภาพความเปนจริงของสังคมไทย
ยังไมมีการนําหลักแรงจูงใจภายนอกมาใชเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและการขจัด
แบตเตอรี่อยางเหมาะสมมากเทาที่ควร นอกจากการใชในทางธุรกิจเทานั้น ไดแก ธุรกิจรานคาโทรศัพท
มือสอง ซึ่งเปนรานรับซื้อ รับแลกเปลี่ยนโทรศัพทมือถือ โดยลูกคาที่ตองการซื้อโทรศัพทมือถือราคาถูก
หรื อ ต อ งการเปลี่ ย นโทรศั พ ท มื อ ถื อ เครื่ อ งใหม ใ นราคาถู ก ลง ก็ ส ามารถใช บ ริ ก ารได ซึ่ ง ราคา
โทรศัพทมือถือมือสองจะถูกกวาราคาเครื่องใหมมาก นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเครื่องก็จะทําใหได
สวนลดมากพอที่จะประหยัดคาใชจายในการซื้อโทรศัพทมือถือเครื่องใหมไดพอสมควร ดังนั้นปจจัย
ดานราคา ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกอยางหนึ่งจึงมีผลทางออมกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและ
การขจัดซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่อยางเหมาะสม กลาวคือ แทนที่คนจะทิ้งโทรศัพทมือถือ
พร อ มอุ ป กรณ เ สริ ม ที่ไ ม ใ ช แ ล ว หรื อ ปล อ ยไว เ ฉยๆ รอให ห มดอายุ ก ารใช ง านแล ว ค อ ยทิ้ ง ก็ นํ า ไป
แลกเปลี่ยนเครื่องใหมมาใชแทน ซึ่งถือเปนวิธีการหนึ่งในการขจัดซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
อยางเหมาะสม ซึ่งจากผลการศึกษาสวนหนึ่งของโยธิน พลกายนุวัตร (2546: 57-58) ที่ไดสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะ โทรศัพทมือถือ
พบวา ประชาชนรอยละ 13.1 แยกขยะมือถือออกจากขยะทั่วไป เพราะเห็นวาบางอยางขายได แลกซื้อ
ของได ใชประโยชนได
ในทางตรงข า มป จ จั ย ด า นแรงจู ง ใจภายนอกยั ง ส ง ผลทางลบต อ พฤติ ก รรมการใช
โทรศัพทมือถือไดเชนเดียวกัน กลาวคือ การใชกลยุทธดานราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ และการสงเสริม
การขาย เพื่อเพิ่มยอดจําหนายโทรศัพทมือถือและอุปกรณเสริม ทําใหปจจุบันมีคนใชโทรศัพทมือถือกัน
มากขึ้น สําหรับในกรุงเทพมหานคร คาดการณวานาจะมีโทรศัพทมือถือใชกันเกือบทุกคน และบางคนมี
โทรศัพทมือถือมากกวาหนึ่งเครื่อง ดังนั้นราคาที่ถูกลงอยางมากของโทรศัพทมือถือ รูปแบบผลิตภัณฑที่
สวยงาม ทันสมัย และมีประโยชนใชสอยมากมาย และคาโทรที่ถูกลง จึงถือเปนแรงจูงใจภายนอกที่
สงผลเสียทางออมตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ จากผลการศึกษาของวิมล แซจอง (2546) ที่
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมาก นั่นแสดงใหเห็นวาปจจัยดังกลาวเปนแรงจูงใจ
ภายนอกที่ทําใหคนหันมาใชโทรศัพทมือถือกันมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตคาดการณไดวาปญหาซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ ตลอดจนอุปกรณเสริมอื่นๆ จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
3.3 เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
มีผูใหคํานิยามของ “เจตคติ” ไวดังนี้
ไทรแอนดิส (Triandis. 1971) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เปนความรูสึกนึกคิด
ความเชื่อ ความเห็นที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังจากที่ไดรับประสบการณหรืออิทธิพลจากเรื่องนั้นๆ
มาแลว และเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ และไดแบงองคประกอบของเจตคติออกเปน 3
ประการ คือ
1) องคประกอบดานความคิด (The Cognitive Component) เปนการที่สมองของ
บุคคลรับรูและวินิจฉัยขอมูลตางๆ ที่ไดรับทําใหเกิดเจตคติซึ่งแสดงออกมาในแนวคิดที่วา อะไรถูก อะไร
ผิด
2) องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) เปนลักษณะทาง
อารมณของบุคคลที่คลอยตามความคิด ถาบุคคลมีความคิดในทางที่ดีตอสิ่งใด ก็จะมีความรูสึกที่ดีตอ
สิ่งนั้น เจตคติจะออกมาในรูปของความรูสึกชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ
3) องคประกอบดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือความพรอมที่จะ
กระทําหรือตอบสนองซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความคิด ความรูสึกของบุคคลที่จะแสดงออกในรูปการ
ยอมรับหรือปฏิเสธ การเขาหา หรือการถอยหนี
เครท และครูทฟลด (Kreth and Cruthfield. 1984) กลาววา เจตคติเปนผลรวมของ
กระบวนการที่ ก อ ให เ กิ ด สภาพการจู ง ใจ อารมณ การยอมรั บ และด า นความคิ ด ความเข า ใจ ซึ่ ง
กระบวนการเหลานี้เปนสวนหนึ่งของประสบการณของบุคคล
จากความหมายของ “เจตคติ” ขางตน ดังนั้น “เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่” จึงหมายถึง
ความรูสึกนึกคิดตอวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสม หากมีเจตคติที่ดี ก็จะมีแนวโนมที่
จะเลื อ กวิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศัพ ท มื อ ถื อ ที่ เ หมาะสม หากมี เ จตคติ ที่ไ ม ดี ก็ จ ะมีแ นวโน ม ที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงหรือไมสนใจที่จะขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือดวยวิธีที่เหมาะสม
จากการรวบรวมงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง พบงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ด า นเจตคติ ต อ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมเพียงเรื่องเดียว ไดแก งานวิจัยของ นรา จันชนะกิจ
(2548: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยเชิ งเหตุแบบบูรณาการระหวางครอบครัว สังคม และจิ ต
ลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมของนักศึกษา ผลการศึกษาที่
เกี่ยวของพบวา ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมเปนตัวทํานายที่สําคัญ
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เปนอันดับแรกตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย พฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางมีประโยชน และพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางถูกกาลเทศะ
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษาเรื่องปจจัยดานเจตคติตอสิ่งแวดลอมกับการ
ขจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี เชน งานวิจัยของโกสินทร รังสยาพันธ (2521) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหา
ความสกปรกเปนพิษของสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 7 พบวา ทัศนคติที่เอื้อตอการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการประพฤติปฏิบัติ
อั น มี ส ว นเพิ่ ม หรื อ ลดป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ณรงค ศรี ส นิ ท (2524) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ความรูและเจตคติตอปญหาสิ่งแวดลอมของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนกลาง ผล
การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งพบว า นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดโดยเฉลี่ ย มี เ จตคติ ต อ ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มทางบวก
นักศึกษาชายมีเจตคติทางบวกมากกวานักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในภาคตางๆ กัน มีเจต
คติตอปญหาสิ่งแวดลอมตางกัน และยังพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูกับเจตคติตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมของนักศึกษามีความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริพร หงสพันธ (2527) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอมเปนพิษของนักศึกษาผูใหญระดับ 5 ในเขตการศึกษา 5 โดยศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน
400 คน จาก 7 โรงเรียน ผลการศึกษาที่เกี่ยวของ พบวา ความรูกับเจตคติ และเจตคติกับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษมีความสัมพันธกันในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวลัย
ธํารงคสกุลศิริ (2537) ที่ทําการศึกษาเรื่องตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกตองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่มีทัศนคติตอพฤติกรรม
การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตองสูงมีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองมากกวากลุมอื่นๆ
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมฤดี ดอกเทียน (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการไมทิ้งขยะ
มูลฝอยของประชาชนกลุมบูรพา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา
เจตคติเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมทิ้งขยะมูลฝอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า ป จ จั ย ด า นเจตคติ ต อ การรั ก ษา
สิ่งแวดลอมและการขจัดขยะมูลฝอย มีผลตอพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมและการขจัดขยะมูลฝอย
จึงสามารถนําไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสมไดเชนเดียวกัน กลาวคือ คนที่
มีเจตคติที่ดีหรือทางบวกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและการขจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี ก็จะสงผลใหคน
มีพฤติกรรมในการขจัดซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่อยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.) ไดเสนอแนวทางสําหรับการจัดการซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรี่และโทรศัพทมือถือ โดยภาครัฐริเริ่มโครงการสนับสนุนการเรียกคืนซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรี่ โดยขอความร ว มมื อ จากผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในส ว นของผู ป ระกอบการ ผลิ ต จํ า หน ว ยและ
ใหบริการโทรศัพทมือถือดังนี้
- กําหนดจุดตั้งวางซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ
- รวบรวมซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ไปกําจัดในโรงงมานกําจัดสิ่งปฏิกูล
- ขอให รวมมือรับผิดชอบในคา ใชจายในการกําจัดซากโทรศัพ ทมือถื อและแบตเตอรี่ใน
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูล
- สงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน นําซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่มา
ทิ้งไวที่จุดกําหนด
- สงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธใหผูใชโทรศัพทมือถือมีความรูและใชโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอรี่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
โดยที่ภาคประชาชนใหความรวมมือในการคัดแยกซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ที่ใชแลว
หรือเสื่อมสภาพ นํามาทิ้งในจุดที่กําหนด
สําหรับประเทศไทย ณ ปจจุบันนี้ยังไมมีผูประกอบการรับซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาใช
ประโยชนใหม (Recyle)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการสํารวจพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย
มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมคือ เปนผูที่ใชโทรศัพทมือถือที่เปนวัยรุนที่
กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (สายวิทยและสายศิลป) นักเรียนพาณิชยการ
และอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนและมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไมเกิน 60 ปในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม ๆ แรกเปนผูใชโทรศัพทมือถือที่เปน
วัยรุนในกรุงเทพมหานครที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จํานวน 400 คน นักเรียนระดับ
ปวช. ปวส. จํานวน 200 คน นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 100 คน มหาวิทยาลัยของรัฐ
จํานวน 300 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน
กลุมที่ 2 ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไมเกิน 60 ปในเขตกรุงเทพมหานครไดแก ขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 550 คน พนักงานเอกชนจํานวน 200 คน ประกอบธุรกิจสวนตัวจํานวน
100 คน ลูกจาง 150 คน และพอบาน/แมบานจํานวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถาม แบบสํารวจและแบบวัดตาง ๆ ที่
ผูวิจัยสวนใหญเปนผูสรางขึ้นเองและบางแบบวัดไดปรับปรุงมาจากแบบวัดในงานวิจัยอื่น ดังตอไปนี้
1. แบบสอบถามชีวสังคม แบบสอบถามนี้มีลักษณะเปนขอความใหผูตอบเติมขอความ
ลงในชองวางที่กําหนดหรือเลือกตอบขอมูลใหตรงกับสภาพความเปนจริงของผูตอบที่เกี่ยวของกับภูมิหลัง
และลักษณะทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได
2. แบบสํารวจขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ แบบสํารวจ
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แบบสํารวจนี้แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
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2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แบบสํารวจตอนนี้เปน
การสํารวจขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่ของผูตอบ โดยใหผูตอบเติมขอความ
หรื อ เลื อ กตอบข อ มู ล ให ต รงกั บ สภาพความเป น จริ ง ของผู ต อบในเรื่ อ งดั ง กล า ว เช น ค า ใช จ า ย
โทรศั พ ท มือถื อ การเปลี่ย นโทรศัพ ทมือถื อ-แบตเตอรี่ จํา นวนโทรศัพ ทมือถือ-แบตเตอรี่ ที่เ ปลี่ย น
ระยะเวลาการใชโทรศัพทมือถือ และการจัดการกับซากแบตเตอรี่
2.2 ลักษณะการใชโทรศัพทมือถือ แบบสํารวจตอนนี้เปนการสอบถามลักษณะการใช
งานโทรศัพทมือถือของผูตอบในวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพื่อการฟงวิทยุ เพื่อพูดคุยเรื่องสวนตัว และ
เพื่อการถายรูป โดยมีขอความจํานวน 23 ขอ ประกอบมาตราประเมินคา 5 ระดับจาก มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ผูตอบจะไดคะแนนอยูในชวงระหวาง 23 – 115 คะแนน ผูตอบที่ได
คะแนนสูงจากแบบสํารวจนี้ แสดงวามีการใชโทรศัพทมือถือหลากหลายหนาที่มาก และผูตอบที่ได
คะแนนต่ํา แสดงวามีการใชโทรศัพทมือถือหลากหลายหนาที่นอย แบบสํารวจตอนนี้ไดมีการนําไป
ทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และประชาชนจํานวน 200 คน ผานการปรับปรุงและตรวจสอบ
คุณภาพการวัดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสํารวจลักษณะ
การใชโทรศัพทมือถือกับกลุมตัวอยางจริงพบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมอยูระหวาง .10 ถึง .73 คาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ .92 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัดเทากับ 4.49
ตัวอยางขอความ
• การใชโทรศัพทมือถือเพื่อติดตอพูดคุยเรื่องสวนตัว
• การใชโทรศัพทมือถือเพื่อการถายรูป
2.3 พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในการสื่อสารที่ไมเหมาะสม แบบสํารวจนี้
เปนแบบสํารวจการใชโทรศัพทมือถือเพื่อการติดตอสื่อสารในลักษณะการพูดคุยในสถานที่ตาง ๆ ที่ไม
สมควรที่จะใชโทรศัพทมือถือในเวลานั้น โดยมีขอความจํานวน 8 ขอ ประกอบมาตราประเมินคา 3
ระดับจาก โทรบอยครั้ง โทรบางครั้ง และไมเคยเลย ผูตอบจะไดคะแนนอยูในชวงระหวาง 8 – 24
คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบสํารวจตอนนี้ แสดงวามีการใชโทรศัพทมือถือในการสื่อสารที่ไม
เหมาะสมมาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอย แสดงวามีการใชโทรศัพทมือถือในการสื่อสารที่ไมเหมาะสม
นอย แบบสํารวจตอนนี้ไดมีการนําไปใชทดลองครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และประชาชน จํานวน 200
คน ผานการปรับปรุงและตรวจสอบจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสํ า รวจพฤติ ก รรมโทรศั พ ท มื อถื อ ที่ไ ม เ หมาะสมกั บ กลุ ม ตั ว อย า งจริ ง พบวา มี คา สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .31 ถึง .48 คาความเชื่อมั่นชนิดความ

45
สอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .71 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด
เทากับ 1.30
ตัวอยางขอความ
• ใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารในขณะรับประทานอาหาร
• ใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารในขณะขามถนน
2.4 พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
แบบสํารวจตอนนี้ผวู ิจยั ได
พัฒนามาจากแบบวัดพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยของ นรา จันชนะกิจ (2547) ซึ่งมี
เนื้อหาเกีย่ วกับการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอผูใช โดยมีขอความจํานวน
10 ขอ ประกอบมาตราประเมินคา 5 ระดับจาก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และ ไม
จริง ผูตอบจะไดคะแนนอยูในชวงระหวาง 10 – 50 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้
แสดงวามีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมาก และผูต อบที่ไดคะแนนนอย แสดงวามี
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยนอย แบบวัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชกับนักเรียน นิสิต
และประชาชน จํานวน 200 คน ผานการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพทางการวัดจนมีมาตรฐาน
เปนทีย่ อมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสํารวจพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยกับกลุมตัวอยางจริง
พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมอยูระหวาง .43 ถึง .65 คาความเชื่อมั่นชนิดสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิแ์ อลฟาเทากับ .85
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดมีคาเทากับ 2.62
ตัวอยางขอความ
• ข า พเจ า ใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ในทุ ก สถานที่ โ ดยไม คํ า นึ ง ว า จะอยู ใ กล ส าย
ไฟฟาแรงสูงหรือไม
• หากขาพเจาตองอาบน้ํา ขาพเจามักนําโทรศัพทมือถือเขาไปในหองน้ําดวย
เพราะเมื่อมีใครโทรมาก็สามารถรับไดทันที
3. แบบวัดความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม เปนแบบวัดที่ใช
วัดความตั้งใจหรือเจตนาของบุคคลที่จะขจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ใชการไมได และหมดอายุแลวไป
อยางถูกวิธี ไมกอใหเกิดอันตรายตอมลพิษในดานตาง ๆ ไมวาทางอากาศ น้ํา และสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ แบบวัดนี้มีลักษณะเปนขอความจํานวน 8 ขอ ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ จาก
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวย และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูตอบจะไดคะแนนรวมอยู
ในชวงระหวาง 8 – 40 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้ แสดงวามีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอยแสดงวามีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย แบบวัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และ
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ประชาชน จํานวน 200 คน ผานการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพจนมีมาตรฐานการวัดเปนที่ยอมรับ
ไดและในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยางจริง พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง
.10 ถึง .67 คาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .77 และ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานทางการวัดมีคาเทากับ 2.00
ตัวอยางขอความ
• ขาพเจาตั้งใจที่จะมีสวนรวมในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางถูกวิธี
• ข า พเจ า จะไม ทิ้ ง แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ปะปนลงในถั ง ขยะรวมหรื อ ขยะ
สาธารณะ
4. แบบวัดความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ เปนแบบวัดที่ใชวัดความรูความ
เขาใจของบุคคลเกี่ยวกับการใชงานของโทรศัพทมือถือทีถ่ ูกตอง ปลอดภัย ตลอดจนการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือที่ไมใชงานแลวไดอยางเหมาะสม ไมเปนอันตรายตอบุคคลและสภาพแวดลอม และไม
กอมลพิษใด ๆ แบบวัดประกอบดวยขอความจํานวน 14 ขอ และตัวเลือก 2 ระดับไดแก ใช และ ไมใช
เกณฑการใหคะแนนขอความทีเ่ ปนความรูที่ถูกตองแบงเปน 2 ระดับคือ 1 คะแนน สําหรับคําตอบวา
ใช และ 0 คะแนน สําหรับคําตอบวา ไมใช และในกรณีที่ขอความเปนความรูที่ผดิ ถาตอบวา ใช ได 0
คะแนน และตอบ ไมใช ได 1 คะแนน ผูต อบจะไดคะแนนรวมอยูในชวงระหวาง 0 – 14 คะแนน แบบ
วัดนี้ใชวัดตัวแปรความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ (5 ขอ) และตัวแปรความรูเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ (9 ขอ) ผูต อบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้ แสดงวามีความรูเกีย่ วกับโทรศัพทมือถือ/
การขจัดแบตเตอรี่มาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอย แสดงวามีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ/การขจัด
แบตเตอรี่นอย แบบวัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียนนิสิตและประชาชนจํานวน 200
คน ผานการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพการวัดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่กับกลุมตัวอยางจริง พบวามี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .17 ถึง .53 คาความเชื่อมั่น
ชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .74 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวัดเทากับ 1.36
ตัวอยางขอความ
• การวางโทรศัพทมือถือทิ้งไวในที่ที่มีอากาศรอน อาจทําใหโทรศัพทนั้นเสียหายได
• แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไมมีอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
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5. แบบวัดการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ เปนแบบวัดที่ใชวัดการรับรูและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลในขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือและการขจัดแบตเตอรี่
แบบวัดประกอบดวยขอความจํานวน 10 ขอ และมาตราประเมินคา 5 ระดับ ไดแก จริง คอนขางจริง
ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบจะไดคะแนนรวมอยูในชวงระหวาง 10 – 50 คะแนน แบบ
วั ด นี้ ใ ช วั ด ตั ว แปรการรั บ รู ข อ มู ล โทรศั พ ท มื อ ถื อ (5 ข อ ) และตั ว แปรการรั บ รู ข อ มู ล แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ (5 ขอ) ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้ แสดงวามีการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ/
แบตเตอรี่มาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอยแสดงวามีการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ/แบตเตอรี่นอย แบบ
วัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และประชาชน จํานวน 200 คน ผานการปรับปรุง
และตรวจสอบคุณภาพการวัดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่กับกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .44 ถึง .59 คาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .84 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดมีคาเทากับ 2.36
ตัวอยางขอความ
• ทานทราบวิธีการดูแลบํารุงรักษาโทรศัพทมือถือใหใชงานไดนาน
• ทา นทราบว า มี ก ารรณรงคใหนํ าแบตเตอรี่โ ทรศั พ ท มื อถื อ ไปทิ้ งไวใ นสถานที่
กําหนด
6. แบบวัดค า นิย มความสะดวก เปน แบบวัดที่ใ ช วัดคา นิ ย มเชิง เครื่ อ งมือ ที่ บุค คลให
คุณคาแกการกระทําหรือการบริโภคที่ทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันงายขึ้น และบรรลุเปาหมายได
โดยใชทรัพยากรในเรื่องเวลา และแรงงานนอยกวา แบบวัดประกอบดวยขอความจํานวน 6 ขอ และ
มาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และ ไมจริง ผูต อบจะได
คะแนนอยูในชวงระหวาง 6 – 30 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้ แสดงวามีคานิยมความ
สะดวกมาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอยแสดงวามีคานิยมความสะดวกนอย แบบวัดนี้ไดมีการนําไป
ทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และประชาชน จํานวน 200 คน ผานการปรับปรุงและตรวจสอบ
คุณภาพการวัดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคานิยมความ
สะดวกกับกลุมตัวอยางจริง พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยู
ระหวาง .36 ถึง .57 คาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .72
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดมีคาเทากับ 2.07
ตัวอยางขอความ
• ขาพเจาชอบทิ้งขยะทุกอยางรวมกันมากกวาแยกประเภทขยะเปนถุง ๆ
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• ขาพเจาชอบใชโทรศัพทมือถือเพื่อโทรศัพทหาคนที่ตองการติดตอดวย แมเวลา
อยูบานซึ่งมีโทรศัพทบานอยู
7. แบบวัดการตระหนักรูถึงผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือ เปนการวัดการรับรู
ของบุคคลที่คํานึงถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือในแงความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และ
ประโยชนที่ไดจากความสามารถในการทํางานไดหลายอยางของโทรศัพทมือถือ รวมทั้งการรับรูถึงผล
ทางลบที่เกิดจากการใชโทรศัพทมือถือที่มีผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสื่อสาร และสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล แบบวัดนี้ประกอบดวยขอความจํานวน 18 ขอ และมาตราประเมินคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง แบบวัดนี้ใชวัดตัวแปรการตระหนักรูถึง
ผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ (9 ขอ) และตัวแปรการตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ (9
ขอ) ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้แสดงวา มีการตระหนักรูถึงผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือ
ในดานดี/ดานเสียมาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอยแสดงวามีการตระหนักรูถึงผลกระทบของการใช
โทรศัพทมือถือในดานดี/ดานเสียนอย แบบวัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และ
ประชาชนจํา นวน 200 คน ผ านการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพการวั ดจนมีมาตรฐาน เปน ที่
ยอมรั บ ได แ ละในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด การตระหนั ก รู ถึ ง ผลกระทบของการใช
โทรศัพ ทมื อถื อกับ กลุ ม ตั วอย า งจริง พบวา มีคาสัมประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธระหว า งคะแนนรายข อกับ
คะแนนรวมอยูระหวาง .38 ถึง .61 คาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ .88 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดมีคาเทากับ 3.09 สําหรับ
คาความเชื่อมั่นชนิ ดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิท ธิ์แอลฟา ของการวัดการตระหนัก รูถึง
ผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือในดานดี และดานเสีย มีคาเทากับ .88 และ .83 ตามลําดับ
ตัวอยางขอความ
• สามารถทํางานไดหลายอยางโดยใชโทรศัพทมือถือเพียงอยางเดียว
• เปนอันตรายตอสุขภาพ
8. แบบวั ดเจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศั พ ท มือถือ เปนการวัดความเชื่อของ
บุ ค คลที่ มี ต อ คุ ณ ค า และประโยชน ใ นการขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ เ หมาะสม แบบวั ด นี้
ประกอบดวยขอความจํานวน 8 ขอ และมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย
เฉย ๆ ไมเห็นดวย และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูตอบจะไดคะแนนอยูในชวงระหวาง 8 – 40 คะแนน
ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้ แสดงวามีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสม
มาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอย แสดงวามีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสม
นอย แบบวัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และประชาชน จํานวน 200 คน ผาน
การปรั บปรุงและตรวจสอบคุ ณภาพการวัดจนมีม าตรฐานเปน ที่ย อมรั บได และในการตรวจสอบ
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คุณภาพของแบบวั ดเจตคติ ตอการขจั ดแบตเตอรี่โทรศัพ ท มือถื อกั บ กลุ ม ตัว อย า งจริ ง พบว า มี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .57 ถึง .78 คาความเชื่อมั่น
ชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .90 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวัดมีคาเทากับ 1.99
ตัวอยางขอความ
• ทานเชื่อวาการแยกชนิดขยะเปนเรื่องที่ไรประโยชน
• แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพแลวทิ้งหรือขจัดทิ้งไวที่ไหนก็ได
9. แบบวัดความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม เปนแบบวัดที่บุคคลใหความเอาใจใส
ดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยูในสภาพที่สมดุล ยัง่ ยืน และยังประโยชนใหแกมนุษย ตลอดจนมี
การใชทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมีคุณคา แบบวัดนีป้ ระกอบดวยขอความจํานวน 7 ขอ และมาตรา
ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบจะไดคะแนน
อยูในชวงระหวาง 7 – 35 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูงจากแบบวัดนี้ แสดงวามีความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอมมาก และผูต อบที่ไดคะแนนนอย แสดงวามีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมนอย
แบบวัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และประชาชน จํานวน 200 คน ผานการ
ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพการวัดจนมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมกับกลุมตัวอยางจริง พบวามีคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .50 ถึง .69 คาความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคลอง
ภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .82 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัดมีคาเทากับ 2.07
ตัวอยางขอความ
• การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของรัฐบาล คนทั่วไปไมจําเปนตองรับผิดชอบ
• การนําสิ่งของที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนอีกเปนเรื่องที่ไมสมควร
10. แบบวัดแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ เปนแบบวัดที่วัด
ความตองการของบุคคลที่จะขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไมใชแลวลงในกลองทีจ่ ัดไวตามรานหรือ ณ
จุดที่รับทิ้งแบตเตอรี่ โดยอาศัยสิ่งจูงใจภายนอกไดแกการยอมรับจากเพื่อนและสังคม ตลอดจนการ
ไดรับรางวัลและสิ่งตอบแทนจากการกระทํานั้น แบบวัดนี้ประกอบดวยขอความจํานวน 7 ขอ และ
มาตราประเมินคา 5 ระดับ จาก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และ ไมจริง ผูตอบจะได
คะแนนอยูในชวงระหวาง 7 – 35 คะแนน ผูตอบทีไ่ ดคะแนนสูง แสดงวามีแรงจูงใจภายนอกในการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาก และผูตอบที่ไดคะแนนนอย แสดงวา มีแรงจูงใจภายนอกในการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือนอย
แบบวัดนี้ไดมีการนําไปทดลองใชครั้งแรกกับนักเรียน นิสิต และ
ประชาชนจํานวน 200 คน ผานการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพการวัดจนมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับ
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ได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือกับ
กลุมตัวอยางจริง พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง
.46 ถึง .68 คาความเชือ่ มั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .84 และ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดมีคาเทากับ 2.05
ตัวอยางขอความ
• ขาพเจาจะไดรับสิ่งตอบแทน เชน เงินหรือสิ่งของจากการกระทําเชนนี้
• ขาพเจาจะทําเพราะมีคนบังคับใหขาพเจาทํา
11. แบบวัดการตระหนักรูถึงผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ เปน
แบบวัดที่วัดการรับรูของบุคคลที่คํานึงถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมและ
ผลเสียที่เกิดจากการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางไมเหมาะสม แบบวัดนี้ประกอบดวยขอความ
จํานวน 12 ขอ และมาตราประเมินคา 5 ระดับจาก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวย และ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูตอบจะไดคะแนนอยูในชวงระหวาง 12 – 60 คะแนน แบบวัดนี้ใชวัดตัวแปรการ
ตระหนักรู ถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ (6 ขอ) และตัวแปรการตระหนักรูถึงผลเสียของ
การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ (6 ขอ) ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการตระหนักรูถึงผลกระทบ
ของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในดานดี (เสีย) มาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีการ
ตระหนักรูถึงผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในดานดี (เสีย) นอย แบบวัดนี้ไดมีการ
นําไปทดลองใชค รั้งแรกกับนัก เรี ย น นิสิต และประชาชนจํ า นวน 200 คน ผา นการปรับปรุ ง และ
ตรวจสอบคุณภาพการวัดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการ
ตระหนั ก รู ถึ ง ผลกระทบของการขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ กั บ กลุ ม ตั ว อย า งจริ ง พบว า มี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .15 ถึง .67 คาความเชื่อมั่น
ชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดทั้งฉบับ เทากับ .81 และความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการวัดมีคาเทากับ 2.79 สําหรับคาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของการวัดการตระหนักรูถึงผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัทพมือถือในดาน
ดีและดานเสีย มีคาเทากับ .81 และ .74 ตามลําดับ
ตัวอยางขอความ
• การคัดแยกแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือชวยลดปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม
• สารพิษในแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพสามารถปนเปอนในดินและน้ําได
คุณสมบัติทางการวัดของแบบวัดตาง ๆ ทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ปรากฏผลในตาราง 1 โดยแบบ
วัดตาง ๆ ที่ใชจริงในการศึกษาครั้งนี้แสดงไวในภาคผนวก ก.
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ตาราง 1 แสดงจํานวนขอคําถาม คาความเชื่อมั่นชนิดแอลฟา (α) พิสัยของคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (r) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการวัดตัวแปรตาง ๆ
จํานวน
สวนเบี่ยงเบน ความคลาดเคลื่อน
ตัวแปร
r
α
ขอ
มาตรฐาน มาตรฐานของการวัด
- ลักษณะการใชโทรศัพทมือถือ
23
.92 .10 - .73
15.86
4.49
- พฤติกรรมใชโทรศัพทมือถือใน
การสื่อสารที่ไมเหมาะสม
8
.71 .31 - .48
2.41
1.30
- พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย
10
.85 .43 - .65
6.76
2.62
- ความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่
.
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
8
.77 10 - .67
4.18
2.00
- ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมอื ถือแบตเตอรี่
14
.74 .17 - .53
2.67
1.36
- การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือแบตเตอรี่
10
.84 .44 - .59
5.91
2.36
- คานิยมความสะดวก
6
.72 .36 - .57
3.91
2.07
- การตระหนักรูถึงผลกระทบของ
การใชโทรศัพทมือถือ
18
.88 .38 - .61
8.92
3.09
- ผลดี
9
.88 .47 - .71
5.03
1.74
- ผลเสีย
9
.83 .39 - .67
5.66
2.33
- เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ
8
.90 .57 - .78
6.28
1.99
- ความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอม
7
.82 .50 - .69
.488
2.07
- แรงจูงใจภายนอกในการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
7
.84 .46 - .68
5.13
2.05
- การตระหนักถึงผลกระทบของการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
2
.81 .15 - .68
6.39
2.79
- ผลดี
6
.81 .32 - .68
3.55
1.55
- ผลเสีย
6
.74 .22 - .68
4.14
2.11
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทําการติดตอกับหนวยงานที่เกีย่ วของกับกลุมตัวอยางทั้งหมด
โดยทําจดหมายจาก
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงหัวหนาหนวยงานเพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2549
2. นัดประชุมกลุม คณะผูวิจัยและผูชวยวิจัยเพื่อวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปนผูใช
โทรศัพทมือถือที่เปนวัยรุน ทีก่ ําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยของ
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 1,100 คน และประชาชนในวัยทํางานที่มีอายุไมเกิน 60 ป จํานวน 1,100 คน
3. คณะผู วิ จั ย และผู ช ว ยวิ จั ย ได แ บ ง สายเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตามที่ ว างแผนไว ได รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาดังนี้ ผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 นักเรียน
ระดับ ปวช. ปวส. นิสิตและนักศึกษาปที่ 1 – 4 สงไปจํานวน 1,100 ฉบับไดรับคืนมาและคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณจํานวน 1,092 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.27 สําหรับประชาชนทั่วไป ไดแก
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ลูกจาง และแมบาน/พอบาน
สงไปจํานวน 1,100 ฉบับ ไดรับคืนมาและคัดเลือกเฉพาะที่มีความสมบูรณจํานวน 1,036 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 92.73
4. นําแบบสอบถามมาตรวจลงรหัสขอมูลกอนนําไปวิเคราะหทางสถิติตอ ไป

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window Version 11.5 ชวยใน
การวิเคราะหขอ มูลดังตอไปนี้
1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปร วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ และความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือเมื่อจําแนกตามภูมิหลัง วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติทีทดสอบ (t-test) เมื่อตัวแปร
อิสระแบงเปน 2 กลุม และใชคาสถิติเอฟทดสอบ (F-test)
เมื่อตัวแปรอิสระแบงเปน 3 กลุมหรือ
มากกวา 3 กลุมขึ้นไป
3. การทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) แบบเปนขั้น (Stepwise)
และแบบเขาหมด (Enter) ในกลุมรวม กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา และมีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเปนกลุมตามลําดับขั้น (Hierarchical set) เพือ่ กําหนด

53
อํานาจการทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือและความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจากแต
ละกลุมปจจัย หลังจากขจัดอิทธิพลของกลุมปจจัยอื่น
4. การจําแนกกลุม คนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหการจําแนก (Discriminant analysis) ในกลุมรวม กลุมนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา และกลุมที่ไมใชนกั เรียน และนักศึกษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ลัก ษณะของกลุ ม ตั ว อย า ง การใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ และ
แบตเตอรี่
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเมือ่ จําแนกตามภูมิหลัง
ตอนที่ 3 การทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ตอนที่ 4 การจําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยาง การใชโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอรี่
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนีเ้ ปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปที่มีอายุ
ระหวาง 13 – 60 ป และมีการใชโทรศัพทมือถือจํานวน 2,176 คน โดยเปนเพศชายจํานวน 945 คน
(43.7%) และเพศหญิงจํานวน 1,218 คน (56.3%)
1.1 ลักษณะกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มีจาํ นวน 1,092 คน เปนเพศชาย
จํานวน 481 คน (44.2%) และเพศหญิงจํานวน 608 คน (55.8%) เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาจํานวน 572 คน (52.4%) และตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปจํานวน 514 คน
(47.6%) และมีรายไดโดยเฉลี่ยเดือนละ 4210.23 บาท อายุเฉลี่ย 18.87 ป
1.2 ลักษณะกลุมตัวอยางทีไ่ มใชนักเรียน นิสิตและนักศึกษา
กลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มีจาํ นวน 1,036 คน เปนเพศชาย
จํานวน 447 คน (43.4%) สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 509 คน (53.1%) รองลงมา
จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวาจํานวน 166 คน (17.3%) อันดับตอมาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 112 คน (11.7%) และระดับประถมศึกษาจํานวน 79 คน (8.2%) ประชาชนทั่วไป
กลุมนี้สว นใหญรับราชการหรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 518 คน (50%) รองลงมาเปน
---------------------------หมายเหตุ : ตัวเลขรอยละคิดสัดสวนจากขอมูลที่มีอยูจ ริง ไมนับสัดสวนขอมูลที่สญ
ู หายไป
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พนักงานเอกชน จํานวน 181 คน (17.5%) ลูกจางจํานวน 131 คน (12.6%) ประกอบธุรกิจสวนตัว
จํานวน 100 คน (9.7%) และเปนแมบา น/พอบาน จํานวน 90 คน (8.7%) มีอายุเฉลี่ย 35.89 ปและมี
รายไดเฉลี่ยเดือนละ 20,685.89 บาท
1.3 ขอมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมอื ถือของกลุม ตัวอยาง
1.3.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ
กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา รายงานวาเสียคาใชจายโทรศัพทมือถือ
โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 505 บาท เปลี่ยนโทรศัพทมือถือมาแลวโดยเฉลี่ยจํานวน 2 เครื่อง ใช
โทรศัพทมือถือมาแลวโดยเฉลี่ยมาประมาณ 3.4 ป และระยะเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยในแตละ
ครั้งประมาณ 39 นาที ในขณะที่กลุม ตัวอยางที่ไมใชนักเรียน นิสติ และนักศึกษา รายงานวาเสีย
คาใชจายโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 707 บาท เปลีย่ นโทรศัพทมือถือมาแลวโดยเฉลี่ย
จํานวน 2 เครือ่ ง ใชโทรศัพทมือถือมาแลวโดยเฉลี่ยประมาณ 5.5 ป ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือโดย
เฉลี่ยในแตละครั้งประมาณ 17 นาที โดยที่กลุมตัวอยางทัง้ หมดมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 5
คน และมีโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 3 เครื่อง
1.3.2 จํานวนครั้งการโทรศัพทเขาและออกในแตละวัน
กลุมตัวอยางสวนใหญใชโทรศัพทมือถือในการโทรศัพทเขาและโทรศัพทออกจํานวน 1 – 5
ครั้ง มีจํานวน 760 คน (35.5%) โทรศัพทเขาและโทรศัพทออกจํานวน 11 – 20 ครั้ง มีจํานวน 287 คน
(13.3%) และโทรศัพทเขาและโทรศัพทออกมากกวา 21 ครั้งขึ้นไป มีจาํ นวน 89 คน (4.1%)
1.3.3 การเปดเครื่องโทรศัพทมือถือ
กลุม ตัวอยางสวนใหญรายงานถึงเรื่องการใช
โทรศัพทมือถือโดยเปนการเปดเครื่องตลอดเวลามีจาํ นวน 1,730 คน (80.2%) รองลงมาบางชวงเวลามี
จํานวน 371 คน (17.2%) และไมเปดเครื่องเลยถาไมจําเปนมีจาํ นวน 56 คน (2.6%)
1.3.4 ชวงเวลาในการใชโทรศัพทมอื ถือ กลุม ตัวอยางทีเ่ ปนนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา สวนใหญรายงานวาเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือเปนเวลาชวงเย็นและกลางคืน (18.00 – 5.59
น.) มีจาํ นวน 738 คน (71.7%) ในขณะที่กลุม ตัวอยางที่ไมใชนกั เรียน นิสิตและนักศึกษา สวนใหญ
รายงานวาเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือเปนเวลากลางวัน (6.00 – 17.59 น.) มีจาํ นวน 441 คน (46.8%)
1.3.5 การใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารในสถานที่ที่ไมสมควรใช กลุม ตัวอยาง
ที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สวนใหญรายงานวาไมเคยใชโทรศัพทมือถือในขณะขามถนน มี
จํานวน 669 คน (62.2) ในขณะที่อยูกับครู-อาจารย มีจาํ นวน 754 คน (90.1%) และในโรงภาพยนตร/
โรงละคร จํานวน 706 คน (65.6%) ในขณะทีก่ ลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน นิสติ และนักศึกษาสวน
ใหญรายงานวาไมเคยใชโทรศัพทถือถือในขณะขามถนน มีจํานวน 718 คน (71.5%) ในขณะทีอ่ ยูกับ
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ผูบังคับบัญชา มีจํานวน 751 คน (72.5%) และในหองประชุม มีจํานวน 607 คน (58.6%) (ดูตาราง 1
ในภาคผนวก ข.)
1.3.6 พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ กลุมตัวอยางใชโทรศัพทมือถือมากเปนอันดับที่
1 ไดแก การใชโทรศัพทมือถือเพื่อติดตอกับครอบครัว
สวนตัว

−−

(X = 4.04)

−−

−−

(X = 4.17)

อันดับที่ 3 เพื่อติดตอกับเพื่อนสนิท

−−

อันดับที่ 2 เพื่อติดตอพูดคุยเรื่อง

(X = 3.93)
−−

อันดับที่ 4 เพื่อนัดหมายธุระ

ทั่วไป (X = 3.71) และอันดับที่ 5 เพื่อใชเรื่องการทํางาน (X = 3.69) (ดูตาราง 3 ภาคผนวก ข.)
1.4 ขอมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการใชแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สวนใหญยงั ไมเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ มีจํานวน 668 คน ( 63.71%) ในขณะกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสติ และนักศึกษา ที่ใช
โทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาแลวจํานวน 2 กอน และกลุมนีย้ ังไมเคย
เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ มีจํานวน 454 คน (44.4%)
กลุมตัวอยางทีใ่ ชแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจนเสือ่ มคุณภาพแลวจํานวน 976 คน รายงานวามี
การจัดการกับซากแบตเตอรีโ่ ทรศัพทมือถือโดยมีการเก็บไวในบาน ยังไมไดทิ้ง มีจาํ นวน 457 คน (47%) คืน
ไวที่รา น เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ มีจาํ นวน 274 คน (28.2%) ทิ้งปนกับขยะอืน่ 285 คน (24.3%) ทิง้ ขยะแบบแยก
ประเภท 225 คน (23.1%) และเก็บรวบรวมไวพรอมที่จะทิง้ ณ จุดรับทิง้ 144 คน (14.8%) (ดูตาราง 2 ใน
ภาคผนวก ข.)
ผลจากการวิเคราะหเนื้อหา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 567 คน ที่ใชโทรศัพทมือถือไดให
ขอเสนอแนะในการขจัดซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไวดังนี้ โดยสวนใหญประมาณ 300 คน เสนอแนะใหมจี ดุ
หรือศูนยรับทิ้งหรือคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ โดยใหมีถังขยะสําหรับทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยเฉพาะ
และมีจํานวนมากในหลาย ๆ ที่ และมีทั่วไป และติดตั้งกลองรับทิ้งตามรานจําหนายโทรศัพท หรือที่ตาง ๆ ให
มากขึ้นทั้ งใน กทม. และต างจังหวั ด เช น ในห างสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ และในแหล งชุมชนต าง ๆ
รองลงมาประมาณ 150 คน เสนอแนะวิ ธี การการทิ้ งขยะแบบแยกประเภท โดยให ทิ้ งซากแบตเตอรี่
โทรศั พท มื อถื อไว ในประเภทขยะอั นตราย ผู ใช โทรศั พท มื อถื อยั งเห็ นว าในการขจั ดซากแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางถูกวิธี ควรมีการประชาสัมพันธ การรณรงคและการปลูกฝงจิตสํานึกในการแยกประเภท
ของขยะ ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับการใชงานของแบตเตอรี่ อันตรายของแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเกาและ
วิ ธี การขจั ดแบตเตอรี่ รวมทั้ งมี โครงการสํ าหรั บทิ้ งขยะเทคโนโลยี ที่ มี สารพิ ษให จริ งจั ง นอกจากนี้ ผู ใช
โทรศัพทมือถือยังไดเสนอแนะวา ควรมีการสรางแรงจูงใจในการทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเกา ณ จุดรับคืน
เชน กําหนดใหทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเกาที่ไดใชแลวมาแลกเปนคาโทรศัพทได มาแลกซื้อแบตเตอรี่ใหม
ในราคาถูกหรือซื้อคืน เปนตน
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเมื่อจําแนกตามภูมิหลัง
2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย เมื่อจําแนกตามภูมิหลัง สําหรับ
กลุมตาง ๆ
2.1.1 กลุมรวม ปรากฏผลในตาราง 2
−−

ตาราง 2 คาสถิติที/เอฟ คะแนนเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย ที่จําแนกตามสถานภาพ เพศ และอายุในกลุมรวม
พฤติกรรมการการใชโทรศัพทมือถือ
สถานภาพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ไมใชนักเรียนนิสิต/นักศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
≤ 19 ป
20 - 35 ป
36 ปขึ้นไป

SD

คาสถิติท/ี เอฟ

35.60
38.27

6.71
5.94

9.51**

36.53
36.72

6.51
6.89

.536

34.70
36.37
40.16

7.37
5.92
5.86

94.59**

−−

X

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
−−

จากตาราง 2 แสดงวากลุม ที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (X = 38.27) มีพฤติกรรม
−−
การใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมากกวากลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (X = 35.60) อยางมี
−−
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุม รวมยังพบวากลุม คนทีม่ ีอายุมาก (36 ปขนึ้ ไป X = 40.16) มี
−−
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมากกวากลุมคนอายุนอ ยกวาทัง้ 2 กลุม ( X = 36.37
และ 34.70) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตในกลุมรวม ผูชายและผูห ญิงไมมีความแตกตาง
กันในพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
2.1.2 กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ปรากฏผลในตาราง 3
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−−

ตาราง 3 คาสถิติท/ี เอฟ คะแนนเฉลีย่ ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ของพฤติกรรมการ
ใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย ที่จาํ แนกตามเพศ และระดับการศึกษา สําหรับกลุมนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

SD

คาสถิติท/ี เอฟ

35.47
35.36

6.51
6.79

.137

35.46
35.78
35.00

7.66
5.51
1.00

.317

−

X

จากตาราง 3 แสดงวานักเรียน นิสิต และนักศึกษาชาย มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัยไมแตกตางจากนักเรียน นิสิต และนักศึกษาหญิง และพบวานักเรียนที่กําลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยไมแตกตางจากนิสิตและ
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
2.1.3 กลุมที่ไมใชนกั เรียน นิสิต และนักศึกษา ปรากฏผลในตาราง 4
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−−

ตาราง 4 คาสถิติที/เอฟ คะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย ที่จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา สําหรับกลุมที่ไมใชนักเรียน
นิสิต และนักศึกษา
การใชโทรศัพทมือถือ
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา

SD

คาสถิติท/ี เอฟ

37.63
38.82

5.95
5.85

3.12**

37.43
37.27
38.22
38.74
38.96

5.64
6.14
5.82
5.80
6.15

2.10

−−

X

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
−−

จากตาราง 4 แสดงวากลุม ผูหญิงที่ไมใชนักเรียน นิสติ และนักศึกษา ( X = 38.82) มี
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมากกวากลุมผูชายที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
−−

( X = 37.63) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันในกลุมที่
ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเมื่อจําแนกตามภูมิหลัง
สําหรับกลุม ตาง ๆ
2.2.1 กลุมรวม ปรากฏผลในตาราง 5
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−−

ตาราง 5 คาสถิติที/เอฟ ( X ) คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่จาํ แนกตามสถานภาพ เพศ และอายุ ในกลุมรวม
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
สถานภาพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ไมใชนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
≤ 19 ป
20 - 35 ป
36 ปขึ้นไป

SD

คาสถิติท/ี เอฟ

29.82
31.09

4.01
4.24

9.51**

30.25
30.51

4.33
4.04

.157

29.40
30.59
31.36

3.88
4.14
4.29

32.67**

−−

X

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
−−

จากตาราง 5 แสดงวากลุม ที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (X = 31.09) มีความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมกวากลุม นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (X = 29.82) อยางมี
−−

−−

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุมรวมยังพบวากลุมคนทีม่ ีอายุมาก (36 ปขนึ้ ไป X = 31.36) มี
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมกวากลุมคนอายุนอยกวาทั้ง 2 กลุม ( X =
30.59 และ 29.40) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตในกลุมรวมผูชายและผูหญิงไมมีความ
แตกตางกันในความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
2.2.2 กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ปรากฏผลในตาราง 6
−−
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−−

ตาราง 6 คาสถิติท/ี เอฟ คะแนนเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ที่จาํ แนกตามเพศ และระดับการศึกษา สําหรับกลุม นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

−−

X

SD

คาสถิติท/ี เอฟ

29.46
30.10

4.14
3.88

1.48

29.64
29.97
32.50

4.02
3.99
2.52

1.80

จากตาราง 6 แสดงวา นักเรียน นิสิต และนักศึกษาชาย มีความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม ไมแตกตางจากนักเรียน นิสิตและนักศึกษาหญิง และพบวานักเรียนนิสิต
และนักศึกษา ที่กาํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษา มีความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสม ไมแตกตางจากนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
2.2.3

กลุมที่ไมใชนักเรียน นิสติ และนักศึกษา ปรากฏผลในตาราง 7
−−

ตาราง 7 คาสถิติทีเอฟ คะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ของความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ ที่จาํ แนกตามเพศ และระดับการศึกษา สําหรับกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

−−

X

SD

คาสถิติท/ี เอฟ

31.20
31.10

4.37
4.12

.37

28.84
29.85
30.91
31.63
31.61

4.68
4.22
3.62
4.13
4.33

10.65**
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จากตาราง 7 แสดงวากลุมผูชายที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มีความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมไมแตกตางจากกลุมผูหญิงที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
แตพบวา กลุม ที่ไมใชนกั เรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มกี ารศึกษาระดับสูง (ปริญญาตรี X = 31.63 และ
ปริญญาโท X = 31.61) มีความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากกวากลุม ที่มี
การศึกษาระดับต่ํากวา (มัธยมศึกษา X = 29.85 และประถมศึกษา X = 28.84) เชนเดียวกับกลุม ทีม่ ี
การศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ( X = 30.91) มีความตัง้ ใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสมมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ( X = 28.84) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
−−

−−

−−

−−

−−

−−
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ตอนที่ 3 การทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมอื ถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
3.1 การทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมอื ถืออยางปลอดภัย
3.1.1 การทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย จากแตละกลุม
ปจจัย
การวิเคราะหสวนนี้ใชวิธกี ารถดถอยพหุคณ
ุ แบบเปนกลุม ตามลําดับขัน้ (Hierarchical set)
เพื่อทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย จากแตละกลุมปจจัย ไดแก
1 ปจจัยภูมิหลัง ไดแก อายุ
2 ปจจัยความรู ไดแก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
3 ปจจัยจิตลักษณะ ไดแก คานิยมความสะดวก และความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอม
4 ปจจัยผลกระทบ ไดแก การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรู
ถึงผลดีของการใชโทรศัพทมอื ถือ และการตระหนักรูถ ึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ
โดยดูอิทธิพลของแตละกลุมที่มีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
หลั ง จากควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลของกลุ ม ป จ จั ย อื่ น ๆ แล ว ผลการวิ เ คราะห เ สนอในกลุ ม รวมและย อ ย
ปรากฏผลในตาราง 8 ดังนี้
(1) ปจจัยภูมิหลัง ความรู จิตลักษณะ และผลกระทบ สามารถรวมกันทํานาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 29.2 กลุมนักเรียน
นิสิต และนักศึกษาไดรอยละ 26.7 และกลุม ที่ไมใชนกั เรียน นิสิต และนักศึกษา ไดรอยละ 22.5 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(2) ปจจัยภูมิหลังไดแก อายุ สามารถทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 2.3 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษาได
รอยละ 4.7 โดยที่อายุไมสามารถทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยในกลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษาได
(3) ปจจัยความรู ไดแก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ สามารถทํานาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 4.2 กลุม
นักเรียนนิสิตและนักศึกษาไดรอยละ 3.3 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสติ และนักศึกษา ไดรอยละ 2.2
(4) ป จ จั ย จิ ต ลั ก ษณะ ได แ ก ค า นิ ย มความสะดวกและความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สภาพแวดลอม สามารถทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยใน
กลุมรวมไดรอยละ 9.3 กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษาไดรอยละ 14.9 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา ไดรอยละ 7.5
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(5) ปจจัยผลกระทบ ไดแก การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรู
ถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ สามารถ
ทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ .3
กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ไดรอยละ .5 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ไดรอยละ 6
(6) ในกลุมรวม กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา และกลุมทีไ่ มใชนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษาพบวา ปจจัยจิตลักษณะสามารถทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัยไดมากที่สุด
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู แบบเปนกลุม ตามลําดับขัน้ ในการอธิบายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยจากแตละกลุมปจจัย
กลุม B หรือปจจัย

จํานวนตัว
แปรกลุม B

กลุม A หรือปจจัย

จํานวนตัว
แปรกลุม A

R2y.AB

R2y.A

R2Change
R2y.(B.A)

F

รวม (2176 คน)
ภูมิหลัง
1
ความรู, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
6
.292
.269
.023
61.07**
ความรู
1
ภูมิหลัง, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
6
.292
.250
.042
115.62**
จิตลักษณะ
2
ภูมิหลัง, ความรู, ผลกระทบ
5
.292
.199
.093
121.95**
ผลกระทบ
3
ภูมิหลัง, ความรู , จิตลักษณะ
4
.292
.289
.003
10.04**
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (1092 คน)
ภูมิหลัง
1
ความรู, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
6
.267
.267
.000
0
ความรู
1
ภูมิหลัง, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
6
.267
.234
.033
56.10**
จิตลักษณะ
2
ภูมิหลัง, ความรู, ผลกระทบ
5
.267
.118
.149
94.19**
ผลกระทบ
3
ภูมิหลัง, ความรู , จิตลักษณะ
4
.267
.262
.005
4.86**
ไมใชนักเรียน นิสิต นักศึกษา (1036 คน)
ภูมิหลัง
1
ความรู, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
6
.225
.178
.047
62.44**
ความรู
1
ภูมิหลัง, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
6
.225
.203
.022
38.40**
จิตลักษณะ
2
ภูมิหลัง, ความรู, ผลกระทบ
5
.225
.203
.022
38.40**
ผลกระทบ
3
ภูมิหลัง, ความรู , จิตลักษณะ
4
.225
.210
.006
12.80**
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
- ปจจัยภูมิหลัง มี 1 ตัวแปรไดแก อายุ ปจจัยความรู มี 1 ตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมอื ถือ-แบตเตอรี่
- ปจจัยจิตลักษณะ มี 2 ตัวแปรไดแก คานิยมความสะดวก และความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
- ปจจัยผลกระทบ มี 3 ตัวแปรไดแก การรับรูขอมูลโทรศัพทมอื ถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถ ึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถงึ ผลเสียของการ
ใชโทรศัพทมือถือ
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3.1.2 การทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย จากตัวแปรที่
สําคัญ
การวิเคราะหสวนนี้ใชวิธีการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (stepwise) ในการคนหาตัวแปรหรือ
ตัวทํานายที่สําคัญจาก 7 ตัวแปร ไดแก อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ คานิยมความ
สะดวก ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึง
ผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ ที่ใชทํานาย
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ ในกลุมรวม และยอย ปรากฏผลในตาราง 9
ตาราง 9 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู แบบเปนขั้นในการทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย จากตัวทํานายทีม่ ีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมรวมและยอย
ตัวแปร
อายุ
ความรูเกีย่ วกับโทรศัพท
การรับรูขอมูล
คานิยมความสะดวก
ความรับผิดชอบ
ผลดีของการใชโทรศัพท
ผลเสียของการใชโทรศัพท
R(สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคูณ)
R2
F
**

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β)
กลุมรวม
นักเรียน-นิสิต ไมใชนักเรียน-นิสิต
.16
.22
.24
.22
.16
-.28
-.39
-.22
.14
.07
.18
.54
.51
.47
.29
.26
.22
128.85**
59.31**
178.37**

มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

จากตาราง 9 แสดงว า มีตั ว ทํา นาย 4 ตัว ไดแก อายุ ความรู เ กี่ ย วกับ โทรศัพ ทมื อถือ แบตเตอรี่ คานิยมความสะดวก และความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม เปนตัวทํานายที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในการทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยในกลุมรวมและกลุม
ที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยทั้ง 4 ตัวทํานายนี้สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการใช
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โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย ในกลุมรวมไดรอยละ 23 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได
รอยละ 22 โดยตัวทํานายที่มีความสําคัญอันดับแรกในทุกกลุม ไดแก คานิยมความสะดวก (β = -.28,
-.39, และ -.22 ในกลุมรวม นักเรียน-นิสิต และกลุมที่ไมใชนักเรียน-นิสิต ตามลําดับ) โดยบุคคลที่มี
คานิยมความสะดวกมาก (นอย) จะมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยนอย (มาก) และ
ความรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ (β = .22) เปนตัวทํานายที่มีความสําคัญเปนอันดับที่สองใน
การทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยในกลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สําหรับ
กลุมที่ไมใชนักเรียน-นิสิต และนักศึกษา อายุมีความสําคัญ (β = .22) ในการทํานายพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยพอ ๆ กับคานิยมความสะดวก กลาวคือ กลุมที่ไมใชนักเรียน-นิสิต และ
นักศึกษาที่มีอายุมาก (นอย) จะมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมาก (นอย) ตามไป
ดวย
3.2 การทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
3.2.1 การทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย จากแตละ
กลุมปจจัย
การวิเคราะหสวนนี้ใชวิธกี ารถดถอยพหุคณ
ู แบบเปนกลุม ตามลําดับขัน้ เพื่อทํานาย
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ จากแตละกลุมปจจัย ไดแก
1. ปจจัยภูมิหลัง ไดแก อายุ
2. ปจจัยความรู ไดแก ความรูเ กี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
3. ปจจัยจิตลักษณะ ไดแก คานิยมความสะดวก แรงจูงใจภายนอกในการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอม
4. ปจจัยผลกระทบ ไดแก การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถ ึง
ผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถงึ ผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถงึ ผลดี
ของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
โดยดู อิ ท ธิ พ ลของแต ล ะกลุ ม ป จ จั ย ที่ มี ผ ลโดยตรงต อ ความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ หลังจากควบคุมอิทธิพลของกลุมปจจัยอื่น ๆ แลว ผลการวิเคราะหเสนอในกลุมรวม
และยอย ปรากฏผลในตาราง 10 ดังนี้
3.2.1.1 ปจจัยภูมิหลัง ความรู จิตลักษณะ และผลกระทบ สามารถรวมกัน
ทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในกลุมรวมไดรอยละ 33.4 กลุม
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาไดรอยละ 26.3 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ไดรอยละ 40
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3.2.2 ปจ จั ย ภู มิ ห ลั ง ได แ ก อายุ สามารถทํ า นายความแปรปรวนความตั้ ง ใจขจั ด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในกลุมรวมไดรอยละ 1.5 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษาไดรอยละ .6
โดยที่อายุ ไมสามารถทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ในกลุม
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได
3.2.3 ปจจัยความรู ไดแก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ ไมสามารถ
ทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไดทั้งในกลุมรวมและยอย
3.2.4 ปจจัยจิตลักษณะ ไดแก คานิยมความสะดวก แรงจูงใจภายนอกในการขจัด
แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ เจตคติ ต อ การขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ และความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สภาพแวดลอม สามารถทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในกลุม
รวมไดรอยละ 4.2 กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษาไดรอยละ 2.3 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา ไดรอยละ 7.4
3.2.5 ปจจัยผลกระทบไดแก การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรู
ถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึง
ผลดี ข องการขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ และการตระหนั ก รู ถึ ง ผลเสี ย ของการขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ สามารถทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในกลุม
รวมไดรอยละ 13.8 กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษาไดรอยละ 16.5 และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา ไดรอยละ 10.5
3.2.6 ในกลุมรวม กลุมนักเรียน นิสิตและนักศึกษา และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา พบวาปจจัยผลกระทบสามารถทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือไดมากที่สุด รองลงมาไดแก ปจจัยจิตลักษณะ
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนกลุมตามลําดับขั้นในการอธิบายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจากแตละกลุมปจจัย
กลุม B หรือปจจัย
รวม (2176 คน)
ภูมิหลัง
ความรู
จิตลักษณะ
ผลกระทบ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (1092 คน)
ภูมิหลัง
ความรู
จิตลักษณะ
ผลกระทบ
ไมใชนักเรียน นิสิต นักศึกษา (1036คน)
ภูมิหลัง
ความรู
จิตลักษณะ
ผลกระทบ
**

จํานวนตัวแปร
กลุม B

กลุม A หรือปจจัย

จํานวนตัว
แปรกลุม A

R2y.AB

R2y.A

R2change

F

1
1
4
5

ความรู, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, ความรู, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, ความรู, จิตลักษณะ

10
10
7
6

.334
.334
.334
.334

.319
.334
.292
.196

.015
.000
.042
.138

31.82**
0
30.48***
70.33**

1
1
4
5

ความรู, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, ความรู, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, ความรู, จิตลักษณะ

10
10
7
6

.263
.263
.263
.263

.260
.262
.240
.098

.003
.001
.023
.165

4.38
1.46
7.11**
38.40**

1
1
4
5

ความรู, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, จิตลักษณะ, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, ความรู, ผลกระทบ
ภูมิหลัง, ความรู, จิตลักษณะ

10
10
7
6

.400
.400
.326
.295

.394
.000
.074
.105

.006
.000
.074
.105

17.06**
0
26.75**
29.26**

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
- ปจจัยภูมิหลังมี 1 ตัวแปรไดแก อายุ ปจจัยความรู มี 1 ตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
- ปจจัยจิตลักษณะ มี 4 ตัวแปร ไดแก คานิยมความสะดวก ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และเจตคติตอ
การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
- ปจจัยผลกระทบ มี 5 ตัวแปร ไดแก การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึงผลดีของการใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการใช
โทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
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3.2.2 การทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจากตัวแปรที่สําคัญ
การวิเคราะหสวนนี้ใชวิธีการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นในการคนหาตัวแปรหรือตัวทํานายที่
สําคัญจาก 11 ตัวแปร ไดแก อายุ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ คานิยมความสะดวก
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ แรงจูงใจภายนอกใน
การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การตระหนักรูถึงผลดีของ
การใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ การตระหนักรูถึงผลดีของการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ที่ใช
ทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ในกลุมรวมและยอย ปรากฏผลในตาราง 11
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหถ ดถอยพหุ คูณ แบบเปน ขั้น ในการทํา นายความตั้งใจขจัด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ จากตัวทํานายที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมรวมและยอย
ตัวแปร/ตัวทํานาย
อายุ
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพท
การรับรูขอมูล
คานิยมความสะดวก
แรงจูงใจภายนอก
เจตคติตอการขจัด
ความรับผิดชอบ
ผลดีของการใชโทรศัพท
ผลเสียของการใชโทรศัพท
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่
ผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่
R (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ)
R2
F
**

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β)
กลุมรวม
นักเรียน-นิสิต ไมใชนักเรียน-นิสิต
.13
.05
.09
.28
.35
.21
.22
.14
.30
.09
.12
.10
.20
.20
.21
.08
.09
.58
.51
.63
.33
.26
.40
180.77**
76.10**
113.51**
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จากตาราง 11 แสดงว า มี ตัว ทํ า นาย 6 ตัว ไดแก อายุ การรับ รูขอมู ล โทรศั พ ทมือถือ แบตเตอรี่ เจตคติตอการขจั ดแบตเตอรี่โ ทรศัพ ทมือถื อ ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม การ
ตระหนัก รู ถึงผลดีของการขจั ดแบตเตอรี่โทรศัพ ท มือถือ และการตระหนัก รูถึงผลเสี ยของการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ เปนตัวทํานายที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการทํานายความตั้งใจ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในกลุมรวมและกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยทั้ง 6 ตัว
ทํานายนี้สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในกลุมรวมไดรอยละ 33 และ
กลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษาไดรอยละ 40 โดยตัวทํานายที่มีความสําคัญอันดับแรกในกลุม
รวม และกลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ไดแก การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ (β = .28
และ .35 ตามลําดับ) โดยผูใชโทรศัพทมือถือ ที่มีการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่มาก (นอย)
จะมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมาก (นอย) ตามไปดวย ในขณะที่เจตคติ
ตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ (β = .30) เปนตัวทํานายที่มีความสําคัญอันดับแรกในกลุมที่ไมใช
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา กลาวคือผูใชโทรศัพทมือถือทั่วไปที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มี
เจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสมมาก (นอย) จะมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งเหมาะสมมาก (น อ ย) โดยการตระหนั ก รู ถึ ง ผลดี ข องการขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือเปนตัวทํานายที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 2 ในกลุมนักเรียนนิสิตและนักศึกษา (β =
.20) และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (β = .21) กลาวคือผูใชโทรศัพทมือถือที่มีการ
ตระหนักรูถึงผลกระทบการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมในดานดีมาก (นอย) จะมีความ
ตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมาก (นอย)
ตอนที่ 4 การจําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ
การจําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่ โดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น
(1) กลุมรวม ปรากฏผลในตาราง 12
ตาราง 12 การทดสอบคะแนนเฉลี่ ย ของชุด ตัว แปรที่ ใชจํ า แนกกลุ มคนที่ ใ ช วิ ธีก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น และกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในกลุมรวม
ฟงคชนั่
1

Wilks’ Lambda
.91

χ2
69.76

คาสหสัมพันธแบบคาโนนิแคลเทากับ .30

df
13

Sig
.000
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จากตาราง 12 แสดงวากลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะ
อื่ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของชุ ด ตั ว แปรที่ ใ ช จํ า แนก แตกต า งจากกลุ ม คนที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบบอื่ น
2

(χ = 69.76,
13

ρ < .01

และดูผลในตาราง 5 ภาคผนวก ข.) และมีคาแสดงความสัมพันธระหวาง

คะแนนการจําแนกกับกลุมเทากับ .30 โดยเฉลี่ยกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดย
ทิ้งปะปนกับขยะอื่น มีคะแนนการจําแนกนอยกวา (Group centriod = -.51) กลุมคนที่ใชวิธีการขจัด
แบบอื่น (Group centriods = .20) และเมื่อมีการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรที่ใชในการ
จําแนกทีละตัวเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมนี้ ปรากฏผลในตาราง 13
ตาราง 13 คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ใชจําแนกในแตละกลุม และคาสถิติที่ใชทดสอบความเทาเทียม
กันของคะแนนเฉลี่ยในแตละตัวแปรจาก 2 กลุม ในกลุมรวม
ตัวแปร
อายุ
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพท-แบตเตอรี่
การรับรูขอมูลโทรศัพท-แบตเตอรี่
คานิยมความสะดวก
แรงจูงใจภายนอก
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
ผลดีของการใชโทรศัพท
ผลเสียของการใชโทรศัพท
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่
ผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่
การใชโทรศัพทมือถือ
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
**

คะแนนเฉลีย่ กลุม
ทิ้งปะปนขยะ
แบบอื่น
29.51
28.64
10.87
11.63
33.79
35.14
19.85
18.91
19.27
17.83
27.88
30.37
27.17
28.10
36.26
36.31
33.85
33.68
23.26
23.39
22.80
23.56
35.21
36.84
29.58
31.48

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Wilks’Lamda

F

1.00
.98
.98
.98
.98
.97
.99
1.00
1.00
1.00
.99
.98
.95

.82
13.70**
8.92*
9.39*
12.68**
25.48**
6.21*
.02
.15
.23
5.36
9.76
36.96**
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จากตาราง 13 แสดงวากลุมรวมที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับ
ขยะอื่น มีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ นอยกวา มีการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
นอยกวา มีคานิยมความสะดวกมากกวา มีแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
มากกวา มีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสมนอยกวา มีความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดล อ มน อ ยกว า ตระหนั ก รู ถึ ง ผลกระทบของการขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งไม
เหมาะสมในดานเสียนอยกวา มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยนอยกวา และมีความ
ตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งเหมาะสมน อ ยกว า กลุ ม รวมที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือแบบอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 14 ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งฟ ง ค ชั่ น การจํ า แนกกลุ ม คนที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่นและกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นกับตัวแปรที่ใชจําแนกใน
กลุมรวม
ตัวแปร
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่
ความรูโทรศัพท-แบตเตอรี่
แรงจูงใจภายนอก
การใชโทรศัพทมือถือ
คานิยมความสะดวก
การรับรูขอมูลโทรศัพท-แบตเตอรี่
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
ผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่
อายุ
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่
ผลเสียของการใชโทรศัพท
ผลดีการใชโทรศัพท

ฟงคชนั่ ที่ 1
.71
.59
.43
-.41
.36
-.36
.35
.29
.27
-.11
.06
-.05
.01

จากตาราง 14 แสดงว า ความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งเหมาะสมมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ฟ ง ชั่ น การจํ า แนกสู ง สุ ด (.71) รองลงมาคื อ เจตคติ ต อ การขจั ด แบตเตอรี่
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โทรศัพทมือถือ (.59) ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ (.43) และแรงจูงใจภายนอกในการขจัด
โทรศัพทมือถือ (-.41) ตามลําดับ แสดงวากลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้ง
ปะปนกับขยะอื่น จะมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย มีเจตคติที่ดีตอการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย มีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอย
และมีแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาก
ตาราง 15 การทํานายกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่นและ
กลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น
กลุม
ทิ้งปะปนขยะ
แบบอื่น

การทํานายกลุม คน
ทิ้งปะปนขยะ
แบบอื่น
132 (63.5%)
76 (36.5%)
179 (33.8%)
352 (66.3%)

รวม
208
531

จําแนกกลุมในภาพรวมไดถูกตอง 65.5%
จากตาราง 15 แสดงวาเมื่อใชสมการจําแนกกลุมจากชุดตัวแปรที่ใชจําแนกทั้งหมดนี้ในกลุม
รวมพบวา สามารถจําแนกคนเขากลุม 2 กลุมนี้ไดถูกตองในภาพรวม 65.5% (484 คน จาก 739 คน)
โดยจําแนกคนเขากลุมที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนขยะอื่นไดถูกตอง 63.5%
(132 คน จาก 208 คน) และจําแนกคนเขากลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น ไดถูกตอง 66.3% (352 คน
จาก 531 คน)
(2) กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ปรากฏผลในตาราง 16
ตาราง 16 การทดสอบคะแนนเฉลี่ ย ของชุ ด ตั ว แปรที่ ใ ช จํ า แนกลุ ม คนที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่นและกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในกลุมนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
ฟงคชนั่
1

Wilks’Lambda
.94

χ2
19.34

คาสหสัมพันธแบบคาโนนิแคลเทากับ .25

df
13

Sig
.11
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จากตาราง 16 แสดงว า กลุ ม นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา ที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น มีคะแนนเฉลี่ยชุดตัวแปรที่ใชจําแนก ไมแตกตางจากกลุม
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น ( χ

2
13

= 19.34,

ρ > .01 และดูผลในตาราง 7

ภาคผนวก ข.) และมีคาแสดงความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกับกลุมเทากับ .25 โดยเฉลี่ย
กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ โดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น มี
คะแนนการจําแนกนอย (Group centroid = -.47) ในขณะที่กลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ใช
วิธีการขจัดแบบอื่นมีคะแนนการจําแนกมาก (Group centriod = .14) และเมื่อมีการวิเคราะหความ
แปรปรวนของตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการจํ า แนกที ล ะตั ว เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ระหว า ง 2 กลุ ม นี้
ปรากฏผลในตาราง 17
ตาราง 17 คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ใชจําแนกในแตละกลุม และคาสถิติที่ใชทดสอบความเทาเทียม
กันของคะแนนเฉลี่ยในแตละตัวแปรจาก 2 กลุมในกลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ตัวแปร
อายุ
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพท-แบตเตอรี่
การรับรูขอมูลโทรศัพท-แบตเตอรี่
คานิยมความสะดวก
แรงจูงใจภายนอก
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่
ความรับผิดชอบ
ผลดีของการใชโทรศัพท
ผลเสียของการใชโทรศัพท
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่
ผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่
การใชโทรศัพทมือถือ
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่

คะแนนเฉลีย่ กลุม
ทิ้งปะปนขยะ
แบบอื่น
19.14
19.04
10.70
11.14
34.66
35.24
20.59
19.54
19.89
19.12
26.56
28.67
25.95
26.47
36.01
35.83
33.18
33.43
23.13
23.03
22.42
22.71
33.54
34.31
29.13
30.21

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ,
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Wilk’s
Lamda
1.00
.99
.99
.98
.99
.97
.99
1.00
1.00
1.00
.99
.99
.98

F
.07
1.40
.61
4.28*
1.18
6.65**
.71
.09
.12
.04
.31
2.72
5.82*
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จากตาราง 17 แสดงว า กลุ ม นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพ ทมือถือโดยทิ้งปะปนกั บขยะอื่น มีคานิยมความสะดวกมากกวา มีเจตคติที่ดีตอการขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสมนอยกวา และมีความตั้งใจขจัดซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสมนอยกวา กลุมนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบอื่น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) กลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ปรากฏผลในตาราง 18
ตาราง 18 การทดสอบคะแนนเฉลี่ยของชุ ดตัว แปรที่ใชจําแนกกลุมคนที่ ใช วิธีการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ โดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น และกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในกลุมที่ไมใชนักเรียน
นิสิต และนักศึกษา
ฟงคชนั่
1

Wilks’Lambda
.88

χ2
53.43

df
13

Sig
.000

คาสหสัมพันธแบบคาโนนิแคลเทากับ .35
จากตาราง 18 แสดงวากลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น มีคะแนนเฉลี่ยชุดตัวแปรที่ใชจําแนก แตกตางจากกลุมคนที่ใช
และดู ผ ลในตาราง 9 ภาคผนวก ข.) และมี ค า แสดง
วิธี ก ารขจั ด แบบอื่ น (χ = .88, ρ < .01
2

13

ความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกับกลุม เทากับ .35 โดยเฉลี่ยกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น มีคะแนนการจําแนกนอย
กวา (Group centriods = -.56) กลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น
(Group centriods = .25) และเมื่อมีการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรที่ใชในการจําแนก
เพื่อที่จะเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมนี้ ปรากฏผลในตาราง 19
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ตาราง 19 คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ใชจําแนกในแตละกลุม และคาสถิติที่ใชทดสอบความเทาเทียม
กันของคะแนนเฉลี่ยในแตละตัวแปรจาก 2 กลุมในกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ตัวแปร
อายุ
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพท-แบตเตอรี่
การรับรูขอมูลโทรศัพท-แบตเตอรี่
คานิยมความสะดวก
แรงจูงใจภายนอก
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
ผลดีของการใชโทรศัพท
ผลเสียของการใชโทรศัพท
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่
ผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่
การใชโทรศัพทมือถือ
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่

คะแนนเฉลีย่ กลุม
ทิ้งปะปนขยะ
แบบอื่น
36.02
37.02
11.36
12.13
33.22
35.12
19.37
18.37
18.57
16.68
29.13
31.96
28.36
29.63
36.49
36.84
34.31
34.01
23.33
23.74
23.26
24.38
37.09
38.69
29.97
32.61

Wilk’s
Lamda
.99
.97
.97
.98
.96
.94
.97
.99
.99
.99
.98
.98
.91

F
.85
12.65**
10.30**
6.47**
15.67**
22.73**
8.74**
.49
.29
1.43
7.07**
7.18**
40.03**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 19 แสดงวากลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น มีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอยกวา มีการรับรู
ขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอยกวา มีคานิยมความสะดวกมากกวา มีแรงจูงใจภายนอกในการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมากกวา มีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เหมาะสมนอย
กวา มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมนอยกวา ตระหนักรูกับผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางไมเหมาะสมในดานเสียนอยกวา มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
นอยกวา และมีความตั้งใจขจัดซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอยกวา กลุมที่ไมใช
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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ตาราง 20 ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งฟ ง ค ชั่ น การจํ า แนกกลุ ม คนที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่นและกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นกับตัวแปรที่ใชจําแนก
กลุมในกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ตัวแปร
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
เจตคติตอการขจัด
แรงจูงใจภายนอก
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพท-แบตเตอรี่
การรับรูขอมูลโทรศัพท-แบตเตอรี่
ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
การใชโทรศัพท
ผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่
คานิยมความสะดวก
ผลดีของการขจัดแบตเตอรี่
อายุ
ผลดีของการใชโทรศัพท
ผลเสียของการใชโทรศัพท

ฟงคชนั่ ที่ 1
.83
.63
-.52
.47
.42
.39
.35
.35
-.33
.16
.12
.09
-.07

จากตาราง 20 แสดงว า ความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งเหมาะสมมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ฟ ง ค ชั่ น การจํ า แนกสู ง สุ ด (.83) รองลงมาคื อ เจตคติ ต อ การขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ (.63) แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ (-.52) ความรูเกี่ยวกับ
โทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ (.47) และการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ (.42) ตามลําดับ แสดงวา
กลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะ
อื่น จะมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย มีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย มีแรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาก มี
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอย และมีการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอย
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ตาราง 21 การทํานายกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น และ
กลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในกลุมที่ไมใช นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
กลุม
ที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
โดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น
ที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น

การทํานายกลุม คน
ทิ้งปะปนขยะ
แบบอื่น

รวม

88 (68.8%)
93 (32.9%)

128
283

40 (31.3%)
190 (67.1%)

จําแนกกลุมในภาพรวมไดถูกตอง 67.6%
จากตาราง 21 แสดงวาเมื่อใชสมการจําแนกกลุมจากชุดตัวแปรที่ใชจําแนกทั้งหมดนี้ในกลุม
ที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา พบวา สามารถจําแนกคนเขากลุม 2 กลุมนี้ไดถูกตองในภาพรวม
67.6% (283 คนจาก 411 คน) โดยจําแนกคนเขากลุมที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้ง
ปะปนกับขยะอื่นไดถูกตอง 68.8% (88 คน จาก 128 คน) และจําแนกคนเขากลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบ
อื่นไดถูกตอง 67.1% (190 คนจาก 283 คน)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
ของคนไทย โดยมีวัตถุประสงคที่เฉพาะดังตอไปนี้
1. เพื่อสํารวจการใชโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
2. เพื่อเปรียบเที ยบพฤติกรรมการใชโทรศัพ ทมือถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมเมื่อจําแนกตามภูมิหลัง
3. เพื่อทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
4. เพื่อคนหาปจจัยสําคัญที่จําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือแบบ
ตางๆ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบไปด ว ย แบบสํ า รวจข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การใช
โทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แบบวัดความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม แบบวัด
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แบบวัดการรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แบบวัดการ
รับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แบบวัดคานิยมความสะดวก แบบวัดตระหนักรูถึงผลกระทบของ
การใชโทรศัพทมือถือ แบบวัดเจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ แบบวัดความรับผิดชอบตอ
สภาพแวดล อม แบบวั ดแรงจู ง ใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โ ทรศัพ ทมือถือ และแบบวั ด การ
ตระหนักรูถึงผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ โดยแบบสํารวจและแบบวัดเหลานี้มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับไดทั้งอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเชื่อถือได ทําการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล โดยให ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู ใ ช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ เ ป น วั ย รุ น ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน จํานวน 1,092 คน และประชาชนในวัย
ทํางานที่มีอายุไมเกิน 60 ป จํานวน 1,036 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอบแบบสํารวจและแบบวัด
เหลานี้ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2549
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อคํานวณหาคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปร เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและ
ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ เมื่อจํ าแนกตามภูมิหลังโดยใชการทดสอบคาทีและการ
ทดสอบคาเอฟ ทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยและความตั้งใจขจัดแบตเตอรีม่ อื
ถืออยางเหมาะสม โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ และจําแนกกลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือแบบตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหการจําแนก
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เสียคาใชจายโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ
505 บาท ใชโทรศัพทมือถือในแตละครั้งประมาณ 39 นาที โดยกลุมคนทั่วไปที่ไมใชนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา เสียคาใชจายโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 709 บาท ใชโทรศัพทมือถือโดย
เฉลี่ยในแตละครั้งประมาณ 17 นาที ผูใช โทรศั พ ทมือถือในการติดตอสื่อสารสว นใหญ ไมเคยใช
โทรศั พ ท มื อ ถื อ ในขณะข า มถนน และในขณะที่ อ ยู กั บ ครู -อาจารย หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ผู ใ ช
โทรศัพทมือถือสวนใหญ ใชโทรศัพทมือถือเพื่อติดตอกับครอบครัวมากเปนอันดับแรก
2. ผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สวนใหญยังไมเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ และกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยเฉลี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
มาแลวจํานวน 2 กอน ผูใชโทรศัพทมือถือที่มีแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมคุณภาพแลว สวนใหญยัง
ไม ไ ด ทิ้ ง เก็ บ ไว ใ นบ า น (47%) รองลงมาคื อ ทิ้ ง ปนกั บ ขยะอื่ น (29.3%) คื น ไว ที่ ร า นเวลาเปลี่ ย น
แบตเตอรี่ (28.7%)ทิ้งขยะแบบแยกประเภท (23.1%) และเก็บรวบรวมไวพรอมที่จะทิ้ง ณ จุดรับทิ้ง
(14.8%)
3. ผูใชโทรศัพทมือถือที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อย า งปลอดภั ย และความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งเหมาะสมมากกว า ผู ใ ช
โทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา และผูใชโทรศัพทมือถือที่มีอายุมากกวา มีพฤติกรรม
การใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
มากกวา ผูใชโทรศัพทมือถือที่มีอายุนอยกวา ในกลุมผูใชโทรศัพทมือถือที่ไมใชนักเรียน นิสิตและ
นักศึกษา พบวาผูใชโทรศัพทมือถือเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมากกวา
เพศชาย และผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวา มีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
4. คานิยมความสะดวก ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ อายุ และความรับผิดชอบ
ตอสภาพแวดลอม เปนตัวทํานายที่สําคัญในการทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
โดยทั้ง 4 ตัวรวมกันทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 29 เมือ่
พิจารณาในแตละกลุมปจจัย พบวาปจจัยจิตลักษณะมีอํานาจในการทํานายมากที่สุด
5. การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ การ
ตระหนักรูถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม อายุ และ
การตระหนักรูถึงผลเสียการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ เปนตัวทํานายที่สําคัญในการทํานายความ
ตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ อย า งเหมาะสม โดยทั้ ง 6 ตั ว ร ว มกั น ทํ า นายความตั้ ง ใจขจั ด
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แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมในกลุมรวมไดรอยละ 33 เมื่อพิจารณาในแตละกลุมปจจัย
พบวา โดยปจจัยผลกระทบมีอํานาจในการทํานายมากที่สุด
6. กลุมคนที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น จะมีความตั้งใจ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมนอย มีเจตคติที่ดีตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
อยางเหมาะสมนอย มีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่นอย และมีแรงจูงใจภายนอกในการ
ขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาก โดยสามารถจําแนกกลุมคนประเภทนี้ไดถูกตองรอยละ 65.5

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และมีความตั้งใจ
ขจั ด แบตเตอรี่ อ ย า งเหมาะสม ระหว า งกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ลั ก ษณะทางชี ว สั ง คมต า งกั น ส ว นมาก
สนับสนุนสมมติฐาน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมากกวากลุมที่เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุมนี้ก็มีความตั้งใจ
ขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสมมากกวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา (สมมติฐานที่ 1) จากลักษณะของ
กลุมตัวอยางพบวา กลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต นักศึกษา สวนใหญจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงตั้งแต
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสวนใหญรับราชการหรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจเปนเพราะบุคคล
กลุ ม นี้ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว า น า จะมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การใช ง านของโทรศั พ ท มื อ ถื อ และ
แบตเตอรี่อยางถูกตอง ปลอดภัยมากกวา ตลอดจนมีความรู เรื่อง การขจัดแบตเตอรรี่อยางเหมาะสม
ไมกออันตรายตอบุคคลและสภาพแวดลอมมากกวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งยังอาจมีความรู
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวที่นอยกวา จากการวิเคราะหเพิ่มเติม พบวา กลุมที่มีการศึกษาสูงกวา
(สูงกวาปริญญาตรี) มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยมากกวา กลุมที่มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี (t= -2.657, p<.01) และมีพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสม
มากกวา (t= -5.648, p < .01) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา ตั้งอั้น (ศรัณยรัฐ นิลชาติ ,
2545:43 ; อางอิงจาก ชลธิชา ตั้งอั้น 2543) และสมฤดี ดอกเทียน (2543) ที่พบความแตกตางระหวาง
ระดับการศึกษาในเรื่องการขจัดขยะมูลฝอย ผลวิจัยนี้ยังสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ที่วาผูมีอายุมากกวา
มีพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย และมีความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่อยางเหมาะสม
มากกวา กลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็เปนกลุมที่มีอายุเฉลี่ยสูงกวากลุมนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และจากการที่ผูวิจัยวิเคราะหเพิ่มเติมก็พบวา กลุมที่มีอายุมากกวามีความรูเรื่องการใชงาน
ของโทรศัพทมือถือมากกวากลุมอายุนอย (ดูรายละเอียดการวิเคราะหที่ภาคผนวก ข.) จึงทําใหมีการ
ใชโทรศัพทมือถือที่เหมาะสม และตั้งใจขจัดแบตเตอรี่อยางถูกตองมากกวา
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สวนผลการวิจยั ที่ยงั ไมสนับสนุนสมมติฐานอยางเต็มที่ ก็ไดแกเรื่อง ความแตกตางระหวาง
เพศชายและเพศหญิง (สมมติฐานที่ 3) ทีง่ านวิจัยนี้พบความแตกตางเฉพาะเรือ่ งพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย ในกลุมเพศหญิงที่ไมใชนักเรียน นิสิต นักศึกษา วามีพฤติกรรมที่ใช
โทรศัพทอยางปลอดภัยมากกวาเพศชาย สวนกลุม อื่นไมพบความแตกตางระหวางเพศ แสดงวา มีแต
กลุมผูหญิงทํางาน ที่จะระมัดระวังในเรื่องการใชโทรศัพทอยางปลอดภัยมากกวากลุมผูชายทํางาน แต
กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชายและหญิง ยังมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทที่คลายกัน และตัง้ ใจขจัด
แบตเตอรี่ไมแตกตางกัน
จากผลวิจัยดังกลาวขางตนจึงไมนา แปลกใจที่วา ทัง้ ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่
และอายุ สามารถทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัยได ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานที่
5 บางสวน การที่คานิยมความสะดวก เปนตัวทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ และแบตเตอรี่
ได แตเปนไปในทางลบ เพราะคนที่ชอบความสะดวกงายดาย ประหยัดทรัพยากร และแรงงาน เปน
ตนวา ชอบทิง้ ขยะทุกอยางรวมกันมากกวาการแยกประเภทขยะ ก็ยอ มจะใชโทรศัพทมือถือตามความ
สะดวก เพือ่ ความรวดเร็ว จึงอาจคํานึงถึงความปลอดภัยนอย และการทีค่ วามรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอมเปนตัวทํานายที่ดีอีกตัวแปรหนึง่ ก็อาจเปนเพราะผูท ี่รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม จะ
เอาใจใสดูแลสภาพแวดลอมใหยงั่ ยืน เกิดประโยชนแกคนทั่วไป บุคคลเหลานี้จึงใชวัสดุสิ่งของ
รวมทัง้ โทรศัพทของตนเองอยางระมัดระวัง เพื่อประโยชนของตนแลว ยังคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ตนและผูอื่นดวย
แตการที่รับรูขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือไมสามารถทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อยางปลอดภัย เพราะการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือทีง่ านวิจยั นีว้ ัด สวนมากเปนเรื่องของ
การติดตามความรูเรื่องการทํางานของโทรศัพทมือถือ และการบํารุงรักษา ในขณะที่พฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย เปนเรื่องของความปลอดภัยของผูใชและของตัวเครื่องเอง ในทํานอง
เดียวกันกับการที่ตระหนักรูถงึ ผลดีและผลเสียที่ไมสามารถทํานายพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยได เพราะการรับรูผลดี หมายถึง การทราบวา โทรศัพทมือถือสามารถใชไดหลายโอกาส
และเพื่อวัตถุประสงคหลายอยาง
จึงไมเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ก็พบวา ไมมีความสัมพันธกัน (r = .008, p = .73) แตการ
แมวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยูบางเล็กนอย
ตระหนักรูถ ึงผลเสียของการใชโทรศัพทมือถือ
(r = .10, p = .01) แตเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธสงู กวา การตระหนักรูถึงผลเสียจึงไม
สามารถเปนตัวแปรทํานายที่ดีได
สํา หรั บตัวแปรที่ส ามารถทํา นายความตั้งใจขจั ดแบตเตอรี่ โทรศั พ ท มือถืออยา งเหมาะสม
ผลการวิ จัย สนั บ สนุน สมมติ ฐ านที่ 6 เป น ส ว นมาก กล า วคือ อายุ เจตคติต อการขจั ด แบตเตอรี่
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โทรศัพทมือถือ ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ การ
ตระหนักรูถึงผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูถึงผลเสียของการขจัด
แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ สามารถร ว มกั น ทํ า นายความตั้ ง ใจขจั ด แบตเตอรี่ โ ทรศั พ ท มื อถื อ อย า ง
เหมาะสมได และผลการวิจัยยังพบวา ตัวแปรที่เปนผลกระทบ ซึ่งก็คือ การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ
การตระหนักรูผลดีของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และการตระหนักรูผลเสีย มีอํานาจทํานาย
สูงสุดในบรรดาตัวแปรที่สามารถทํานายได เพราะการรับรูขอมูลทําใหบุคคลทราบวิธีการ หรือการ
รณรงคที่ใหนําแบตเตอรี่ไปทิ้งในสถานที่เหมาะสม หรือสถานที่ที่จัดไวให ทําใหทราบวิธีการวาจะขจัด
แบตเตอรี่ใหเหมาะสมไดอยางไร จึงเปนไปไดที่จะนําไปสูความตั้งใจที่จะขจัดแบตเตอรี่ใหเหมาะสม
สวนการที่บุคคลมีการตระหนักรูผลดีของการขจัดแบตเตอรี่ใหถูกตอง และทราบถึงผลเสียของการ
ขจัดแบตเตอรี่ไมถูกตอง เพราะความเชื่อวาการกระทํา (ในที่นี้คือการขจัดแบตเตอรี่) จะนําไปสูผล
ทางบวกหรือทางลบ จะมีอิทธิพลตอเจตคติในการทํานายพฤติกรรม และเจตคติตอพฤติกรรมก็นาํ ไปสู
ความตั้งใจ (Intention) หรือเจตนาที่จะทําพฤติกรรมนั้น ๆ ตามทฤษฎีการกระทําตามแผน (Theory of
Planned Behavior) (Ajzen, 2002) ไดทํานายไว
การตระหนักรูผ ลดีผลเสีย ของการใชโทรศัพทมือถือไมสามารถทํานายความตั้งใจการขจัด
แบตเตอรี่ เพราะเปนเรื่องของการใชโทรศัพท ซึง่ นาจะเกี่ยวของนอยกับการขจัดแบตเตอรี่ การ
ตระหนักรูผลดีผลเสียของการขจัดแบตเตอรี่จึงจะเกีย่ วของ และสามารถทํานายได สวนความรู
เกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ แมวามีความสัมพันธกับความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทอยาง
เหมาะสม (r = .235, p = .01) แตเนื่องจากตัวแปรความรูมีความสัมพันธกับตัวแปรทํานายตัวอื่นสูง ซึง่
ไดแก เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่ (r = .529, p = .001) ซึ่งทําใหคา standard error ของสัมประสิทธิ์
การทํานาย (b’s) สูง ทําใหคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทีส่ ัมพันธกนั สูงนี้ไมมีนยั สําคัญทางสถิติได เมื่อมี
การทดสอบทีละตัว (Pedhazur , 1997, p.106-107) ทํานองเดียวกับแรงจูงใจภายนอกก็มคี วามสัมพันธ
กับเจตคติสูง (r = -.490, p = .001) จึงอาจตีความไดในทํานองเดียวกัน
สวนตัวแปรคานิยมความสะดวก
ที่คาดวาจะเปนตัวแปรที่สามารถทํานายความตั้งใจขจัด
แบตเตอรี่อยางเหมาะสมได เพราะผูท ชี่ อบความสะดวกสบายก็นา จะทิ้งแบตเตอรี่ตามความสะดวก
ของตน แตทคี่ านิยมนี้ไมสามารถทํานายได อาจเปนเพราะในการวัดตัวแปรนี้ เปนการวัดคานิยมที่
เปนคุณลักษณะ (Trait) ทั่วไปที่ไมเจาะจงบริบท ในการวิจยั ตอไปจึงอาจตองมีการตรวจสอบเบื้องตน
กอนวาคานิยมความสะดวกแบบทั่วไปทีว่ ัดนัน้ สามารถกลาวคลอบคลุม (generalize) ในทุกบริบท
หรือไม หรืออาจคลอบคลุมไดบางบริบทเทานั้น
ในการหาตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิง้
ปะปนกับขยะอื่น ออกจากกลุมบุคคลที่ขจัดโดยวิธีการอื่น พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 7 บางสวน
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และสอดคลองกับทฤษฎีการกระทําตามแผนของไอเซน (Ajzen, 2002) เปนอยางมากทีพ่ บวา ปจจัยที่
ทํานายพฤติกรรมได หรือจําแนกไดคือ ความตั้งใจ เจตคติ และความรูซึ่งจัดเปนองคประกอบหนึง่
ของเจตคติ สวนแรงจูงใจภายนอกก็อาจจัดไดวา เปนปจจัยเสริมอยางอืน่ ๆ ที่เกิดจากสิ่งกระตุน จาก
ภายนอก แลวทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะกระทํา
โดยสรุป ผลทีค่ นพบจากงานวิจยั นี้สว นมากสนับสนุนสมมติฐานที่ไดตั้งไว โดยตัวแปรสําคัญ
ในการทํานายพฤติกรรมการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ ไดแก ความรูโทรศัพทมอื ถือแบตเตอรี่ และความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม สวนตัวแปรบางตัวแมไมอาจเปนตัวแปรทํานายได
แตในบางตัวแปรเหลานั้นก็ยงั ควรไดรับการพิจารณา
เพราะมีความสัมพันธเกีย่ วของกับตัวแปรที่
ทํานายได นอกจากนี้ก็อาจมีความสําคัญในเชิงการประยุกตดวย เชน ในการสงเสริมหรือณรงคใหคน
ทั่วไปไดใชวิธกี ารขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมอื ถืออยางเหมาะสม อาจจําเปนตองใชสงิ่ จูงใจภายนอก เพื่อ
จูงใจบุคคลใหมีสวนรวมในการขจัดแบตเตอรี่อยางถูกวิธใี นระยะแรก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ขอเสนอแนะแกองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการโทรศัพทมือถือ ซึ่ง
สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดแนวนโยบายการใหบริการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูใชโทรศัพทมือถือได ดังตอไปนี้
1.1.1 การใชขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของกลุมเยาวชน
ที่ เ ป น วั ย รุ น ที่ เ ป น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และกลุ ม ประชาชนที่ อ ยู ใ นวั ย ทํ า งาน ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมการใช
โทรศัพทมือถือที่แตกตางกัน อันจะเปนประโยชนในการใหบริการที่สอดคลองกับสภาพความตองการ
และความเปนจริงที่ปรากฏอยู เชน การลดอัตราคาโทรศัพทเพื่อการติดตอกับสมาชิกในครอบครัว การ
กําหนดอัตราคาโทรศัพทที่แตกตางกัน ในชวงระยะเวลาที่ใช เปนตน
1.1.2 การสงเสริมหรือรณรงคใหผูใชโทรศัพทมือถือที่มีแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่
เสื่ อมคุณภาพแลวได ตระหนั ก ถึ ง พิษ ภัย หรืออัน ตรายในการที่ยัง คงเก็บไว เพราะมีการรั่ ว ซึม ของ
สารเคมี หรือไมไดขจัดใหถูกวิธีหรือทิ้งถูกสถานที่ เชน อาจมีคําเตือนออกประกาศทางแผนพับคูมอื การ
ใชโทรศัพทมือถือ ประกาศทั่วไปทางสื่อมวลชน เปนตน พรอมทั้งกระตุนผูมีหนาที่เกี่ยวของจัดที่ทิ้ง
ขยะแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใหเห็นเดนชัดทั้งในที่ที่จัดจําหนายโทรศัพทมือถือและที่สาธารณะทั่วไป
1.1.3 ควรมีการรณรงคใหมากยิ่งขึ้น เปนระยะ ๆ ถึงการใชโทรศัพทมือถืออยาง
ปลอดภัยใหแกบุคคลทั่วไปไดทราบอยางทั่วถึงทั้งในโรงเรียน สถานศึกษา และในชุมชน
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1.1.4 ควรมี ก ารกํ า หนดมาตรการในการดู แ ลและขจั ด แบตเตอรี่ ที่ ใ ช กั บ
โทรศัพทมือถือใหชัดเจนและจริงจัง เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และนับวันจะมีปญหามากขึ้น
เนื่องจากมีปริมาณการใชแบตเตอรี่ที่สูงขึ้น
1.2 ขอเสนอแนะแกผูที่ใชโทรศัพทมือถือทั่วไป ควรไดศึกษาหรือรับรูเกี่ยวกับพิษภัยและ
อันตรายของการเก็บแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไวที่บาน หรือทิ้งไปอยางไมถูกวิธีและทิ้งไมถูกสถานที่
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป
2.1 ควรมี ก ารขยายพื้ น ที่ ก ารวิ จั ย ให ก ว า งขวางออกไปนอกเหนื อ จากบริ เ วณพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยอาจทําวิจัยเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งของประเทศ หรือทําวิจัยในพื้นที่หลายภาค
พรอมกัน
2.2 ควรมีการทําวิจัยดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากเดิม เชน ในประเด็นหัวขอแนวทางในการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทําการสนทนากับกลุมเฉพาะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูจัดจําหนายโทรศัพทมือถือ
ผูใชโทรศัพทมือถือ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้อาจมีการวิจัยเชิง
ทดลอง ในการศึก ษาดู ผลการฝ กอบรมและใหค วามรู ขอมู ลข า วสารและการตระหนั ก รู ถึ ง พิ ษ ภั ย
อันตรายของแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เกิดจากการขจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม หรือการพัฒนาความ
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอมกับเยาวชน
2.3 ผูวิจัยควรพิจารณาศึกษาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
ศึกษามาแลวในงานวิจัยนี้ เชน บุคลิกภาพและวิถีปฏิบัติหรือบรรทัดฐานของบุคคลสําคัญ หรือบุคคล
ใกลชิดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือการใชและขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
2.4 ควรมีการศึกษากับกลุมผูประกอบการที่จําหนวยโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ ซึ่ง
ใกลชิดกับตนเหตุที่สุด ถึงชองทางในการแกไขปญหานี้ รวมทั้งการมีสวนรวมของรานคาผูจําหนายดวย
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ภาคผนวก ก.
แบบวัดที่ใชในโครงการวิจัย
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ตอนที่ 1 ขอมูลการใชโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
คําแนะนํา : ใหทานตอบขอคําถามใหตรงตามความเปนจริงเกีย่ วกับตัวทาน โปรดตอบทุกขอ
โดยกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับตัวทาน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ......................ป
3. ขณะนีท้ านกําลังศึกษาอยู
 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
4. อาชีพของทาน
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานเอกชน
 ประกอบธุรกิจสวนตัว
 ลูกจาง
 ยังไมไดทาํ งาน
 แมบา น/พอบาน
 นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 อืน่ ๆ (ระบุ)………………..
5. ถาทานไมใชนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน
 ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
 ระดับมัธยมศึกษา
 ระดับประถมศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................
6. รายไดของทานประมาณเดือนละ............................บาท
7. คาใชโทรศัพทมือถือของทานประมาณเดือนละ.....................บาท
8. ทานเปลีย่ นโทรศัพทมือถือมาแลวจํานวน........…...เครื่อง
 ไมเคยเปลี่ยน
9. ทานเปลีย่ นแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาแลวจํานวน...........กอน  ไมเคยเปลี่ยน
10. คนในครอบครัวทานมีจาํ นวน…………..คนและมีโทรศัพทมือถือ…………...เครื่อง
11. ทานใชโทรศัพทมือถือมาแลว.............ป...................เดือน
12. ทานใชโทรศัพทมือถือ (โทรออกและโทรเขาในแตละวัน)
 0 – 5 ครั้ง
 6 – 10 ครั้ง
 11 – 20 ครั้ง
 21 ครั้งขึ้นไป
13. ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยในแตละครั้งประมาณ…………..ชัว่ โมง…………นาที
14. ชวงเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือมากที่สุดคือชวงเวลาใด.......................................…………
15. ชวงเวลาใดที่เปดโทรศัพทมอื ถือมากที่สุด
 เปดเครื่องตลอดทั้งวัน
 เปดเครื่องบางชวงเวลา
 ไมเปดเครื่องเลยถาไมจาํ เปน
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16. ลักษณะการใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารของทาน (กา 9 ลงใน  ในแตละขอ)
ขณะรับประทานอาหาร
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
ในหองประชุม/สัมมนา/หองเรียน
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
ขณะขึ้นรถเมล
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
ขณะขามถนน
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
ขณะขับรถ
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
อยูกับครู-อาจารย/ผูบงั คับบัญชา
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
ในโรงภาพยนตร/โรงละคร
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
ในโรงพยาบาล
 โทรบอยครั้ง  โทรบางครั้ง  ไมเคย
17. เมื่อทานใชแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจนเสื่อมคุณภาพแลว ทานจัดการอยางไรกับซากแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือนั้น (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
.......... 1. ทิ้งปะปนกับขยะอื่น
.......... 2. ทิ้งขยะแบบแยกประเภท
.......... 3. เก็บไวในบาน ยังไมไดทิ้ง
.......... 4. คืนไวที่รา น เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
.......... 5. เก็บรวบรวมไว พรอมที่จะทิง้ ณ จุดที่รับทิง้
.......... 6. ฝงดิน
.......... 7. ทิ้งลงแมนา้ํ ลําคลอง
.......... 8. เก็บสะสมไวเปนที่ระลึก
.......... 9. อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................................
.............................................................................................................................
18. ขอเสนอแนะในการขจัดซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................…
.........................................................................................................................................….
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................…
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................…
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................…
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พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
คําชี้แจง : ใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้ วาตรงตามความเปนจริงของทานมากนอยเพียงใด
แลวทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองใดชองหนึง่ เพียงชองเดียว
จริงที่สุด

จริง

จริงบาง
ไมจริง
บาง

ไมจริง

ไมจริง
ที่สุด

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
........
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........
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........
........

........
........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

ขอความ

1. ขาพเจามักนําโทรศัพทมอื ถือที่มีราคาแพงและสวยสะดุดตา
ออกมาโชว ถึงแมจะเดินไปในที่เปลีย่ วคนเดียวก็ตาม......
2. ขาพเจามักใชโทรศัพทมอื ถือพูดคุย ในขณะที่ขาพเจา
เดินขามถนน...............................................................
3. หากขาพเจาตองอาบน้ํา ขาพเจามักนําโทรศัพทมือถือเขาไป
ในหองน้ําดวย เพราะเมื่อมีใครโทรมาก็สามารถรับไดทันที......
4. ขาพเจาใชโทรศัพทมือถือในทุกสถานที่ โดยไมคํานึงวาจะอยู
ใกลสายไฟฟาแรงสูงหรือไม...............................................................
5. เมื่อเวลาโทรศัพทมือถือตกหลน ขาพเจามักจะนํามา
ซอมแซมเอง โดยไมสงเขาศูนยบริการ..............................
6. ขาพเจามักใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับเพื่อน ๆ เปน
เวลานานในแตละวัน จนโทรศัพทมือถือรอน.....................
7. ขาพเจามักลืมโทรศัพทมือถือไวในรถ ขณะที่รถจอดตากแดด...
8. ขาพเจามักโทรหาเพื่อน ๆ โดยการพูดติดตอกัน เปนเวลานาน จน
แบตเตอรี่หมด..............................................................................
9. ขาพเจามักใชโทรศัพทมือถือระหวางยืนอยูบนรถโดยสาร
สาธารณะ………………………………………………...
10. ในขณะขับรถยนตหรือขี่จักรยานยนต ถามีโทรศัพทมือถือ
ดัง ขาพเจาจะขับไปดวย คุยไปดวย โดยไมมี Hand Free
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ความตั้งใจขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
คําชี้แจง ใหขีดเครื่องหมาย9ลงในชองที่ตรงกับความตั้งใจของทานในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ขอความ
1. ขาพเจาตั้งใจที่จะมีสว นรวมในการขจัดซาก
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางถูกวิธ.ี ..............
2. ขาพเจาจะรวบรวมซากแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือไวเพื่อนําไปทิ้งในที่รองรับขยะ
พิเศษ...........
3. ขาพเจาจะสมัครตนเขารวมในกิจกรรมรณรงค
ขจัดซากแบตเตอรี่โทรศัพทมอื ถือ หากมีการ
จัดขึ้น………………………………………….
4. ขาพเจาตั้งใจจะนําซากแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือไปทิ้งทีก่ ลองรับ
คืน....................................
5. ขาพเจาจะไมทิ้งซากแบตเตอรี่ปะปนลงในถัง
ขยะรวมหรือขยะสาธารณะ............................
6. ถามีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับการขจัดแบตเตอรี่
ขาพเจาจะปฏิบัติตามโดยเครงครัด.................
7. ขาพเจาจะขจัดซากแบตเตอรี่โทรศัพทมอื ถือ
ดวยการใสถงุ พลาสติกและนําไปทิง้ ถังขยะ...
8. ขาพเจาตัง้ ใจจะชักชวนเพือ่ น ๆ ใหนาํ แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือไปทิง้ ในที่ทเี่ ขารณรงคใหนาํ ไปทิง้
…

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิง่

เฉย ๆ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวยอยาง
ยิ่ง

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
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ตอนที่ 2 ความรู – การรับรูขอมูลโทรศัพทมือถือ – แบตเตอรี่
ความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ – แบตเตอรี่
คําชี้แจง ใหทานขีดเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความรูของทานในเรื่องโทรศัพทมือถือ - แบตเตอรี่
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ขอความ

ใช
………
………
………
………
………
………
………
...........
...........
………

ไมใช
………
………
………
………
………
………
………
...........
...........
………

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือสามารถทิ้งรวมกับขยะอื่นได......................................................................
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไมมีอนั ตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม.......................................................
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือยี่หอใดก็มีคุณภาพเหมือนกันไมจาํ เปนตองมีการรับรองจากบริษทั ผูผลิต.......
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมีความทนทานตอความรอน จึงอาจวางโทรศัพทฯ ไวบริเวณที่มีความรอนได
ขณะที่อยูในบริเวณที่มีการเติมน้ํามัน ไมจาํ เปนตองงดใชโทรศัพทมือถือ...........................................
การใชโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาลคลื่นโทรศัพทอาจไปรบกวนการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
การเก็บแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได......................
สามารถใชโทรศัพทมือถือในขณะที่มีฝนตกหรือฟาคะนองนอกอาคาร...............................................
สามารถใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีสายไฟฟาแรงสูงพาดผานได.................................................
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมคุณภาพแลวถึงแมวาจะเก็บไวในบานก็ไมมโี อกาสแพรสารพิษ...........
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไมใชแลว หากโยนทิ้งลงแหลงน้ํา/ลําคลองก็ไมเปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิตอื่นในน้ํา..................................................................................................................... ……… ………
การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือดวยวิธีการเผากอใหเกิดอันตรายได ถาเขาไปใกล ๆ
หรือ สูดดมไอสาร......................................................................................................................... ……… ………
การฝงแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพแลวลงในดิน เปนวิธีที่เหมาะสม ไมเกิดอันตรายตอ
สภาพแวดลอม............................................................................................................................. ……… ………
การวางโทรศัพทมือถือไวในทีม่ ีอากาศรอน เชน ในรถยนตที่อยูกลางแจงอาจทําใหโทรศัพทฯ นั้น
เสียหายได................................................................................................................................... ……… ………
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การรับรูขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ – แบตเตอรี่
คําชี้แจง ใหทา นขีดเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการรับรูขอมูลขาวสารของทานในเรื่องโทรศัพทมือถือ - แบตเตอรี่
ลําดับ

ขอความ

1

ทานติดตามหาความรู ขอมูลการใชโทรศัพทมือถือและการใช
แบตเตอรี่อยางถูกวิธี...............................................................
ทานทราบวามีการรณรงคใหนําซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไป
ทิ้งไวในสถานที่กําหนด…………………………….....................
ทานมีความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือรุนใหม ๆ ที่ใชทํางานอื่น ๆ
ไดอีก เชน สื่อสารผานอินเทอรเน็ต ถายภาพนิ่ง
ฟงเพลงจากวิทยุ......................................................................
ทานทราบถึงพิษภัยและอันตรายที่เกิดจากการขจัดซากแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือที่ไมถูกวิธี.....................................................
ทานทราบถึงปญหามลพิษของสิ่งแวดลอมวาอาจเกิดขึ้นจาก
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพ.....................................
ทานทราบวาปจจุบันยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดใหมี
การแยกแยะขยะแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือออกจากขยะทั่วไป.....
ทานรูวิธีการทํางานทุกอยางของโทรศัพทมือถือของทาน.............
ทานทราบถึงแหลงที่ใหบริการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ (เชน ซอม
ซื้อ ขาย) ในละแวกใกลและไกลบาน.........................................
ทานติดตามความเคลื่อนไหวใหม ๆ ของโทรศัพทมือถือ.............
ทานทราบวิธีการดูแลบํารุงรักษาโทรศัพทมือถือใหใชงานไดนาน

2
3

4
5
6
7
8
9
10

จริงที่สุด

คอนขาง
จริง

ปาน
กลาง

คอนขาง
ไมจริง

ไมจริง
เลย

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
........

........
........

........
........

........
........

........
........

........
….....
….....

........
........
........

........
........
........

........
........
........

........
........
........
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ตอนที่ 3 คานิยม แรงจูงใจ
คานิยมความสะดวก
คําแนะนําในการตอบ ใหทานประเมินวา ขอความตอไปนี้ เปนจริงสําหรับทานมากนอย เพียงใด
โดยกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความตองการของทาน

ขอความ
1. ขาพเจารับประทานอาหารตามราน
มากกวาที่จะทํารับประทานเอง .......
2. ขาพเจาไปซื้ออาหารสดทุกอยาง
รวมทัง้ ผักผลไมที่ซูเปอรมาเก็ตใกล
บาน มากกวาไปเลือกหาจากตลาดสด
3. ขาพเจาชอบใชโทรศัพทมือถือเพื่อ
โทรศัพทหาคนที่ตองการติดตอดวย
แมเวลาอยูบา นซึ่งมีโทรศัพทบานอยู
4. ขาพเจาซื้อน้าํ ขวดดื่มแทนการกรอง
น้ํา หรือตมน้ําดื่มเอง .......................
5. ตอนเย็นกอนกลับบาน ขาพเจาแวะ
ซื้ออาหารใสถงุ มารับประทานที่บา น
โดยไมตองทําเอง............................
6. ขาพเจาชอบทิ้งขยะทุกอยางรวมกัน
มากกวาการแยกประเภทขยะเปนถุง ๆ

จริงที่สุด

จริง

จริงบาง
ไมจริงบาง

ไมจริง

ไมจริง
ที่สุด

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
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แรงจูงใจภายนอกในการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
คําแนะนําในการตอบ ใหทานตอบคําถามตอไปนี้เกีย่ วกับสาเหตุในการขจัดแบตเตอรี่มือถือ
ทานจะทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชแลวลงในกลองที่จัดไวตามรานหรือณ.จุดที่รบั ทิ้งแบตเตอรี่
ทานจะทําเชนนั้นเพราะอะไร
ใหทานตอบคําถามตอไปนี้ โดยกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับคําตอบของทาน

จริงที่สุด

จริง

ไมจริง

ไมจริง
ที่สุด

........

จริงบาง
ไมจริง
บาง
........

........

........

........

........

........

........

.......

.......

........

........

........

........

........

........
........

........
........

........
........

........
........

........
........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

ขอความ
1. ขาพเจาเห็นวาเปนสิ่งที่คนทันสมัยเขาทํากัน
2. ขาพเจาจะไดรับการชมเชยจากเพื่อนฝูง
หรือยกยองจากสังคม…………………...
3. ขาพเจาจะไดรับสิ่งตอบแทน เชน เงิน
หรือสิ่งของจากการทําเชนนี.้ ..................
4. ขาพเจาอาจไดรับการลดราคาจากการซื้อ
ของจากรานนัน้ ตอไป............................
5. ขาพเจาจะทําเพราะมีคนบังคับใหขาพเจาทํา
6. ขาพเจาจะทําเพราะรับปากกับบางคนไววา
จะทํา………………………………………...
7. ขาพเจาจะทําเพราะกําลังจะหาถังขยะ
เพื่อทิง้ อยูพ อดี แลวมาพบเขา ................
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม
เจตคติตอการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานทีม่ ีตอการขจัดแบบเตอรี่โทรศัพทมือถือ
โดยกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอความ

1. แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพแลวทิ้งหรือ
ขจัดทิ้งไวที่ไหนก็ได..............................................
2. ทานเห็นวาเปนเรื่องเสียเวลาโดยเปลาประโยชนที่
จะตองนําแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไปแยกทิ้ง
ตางหาก............................................................
3. ทานไมเชื่อวาการทิง้ แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่
เสื่อมสภาพแลวลงในขยะทัว่ ไปจะมีพษิ ภัยแก
มนุษยได............................................................
4. ทานเชื่อวาการแยกชนิดขยะเปนเรื่องที่ไรประโยชน...........
5. ทานเห็นวาไมใชหนาที่ของทานที่จะตองมา รวมมือ
รับผิดชอบ เรื่องมลพิษจากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
เสื่อมสภาพ……………………...........................
6. มีการพูดทีเ่ กินความจริงถึงอันตรายหรือมลพิษที่
เกิดจากการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่
เสื่อมสภาพอยางไมถูกวิธ.ี ....................................
7. การขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพ
อยางถูกวิธีเปนเรื่องยุง ยากสําหรับทาน..................
8. ทุกคนสามารถทิง้ แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่
เสื่อมสภาพที่ไหนก็ไดถาเขาอยากทิ้ง.....................

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ความคิดเห็น
เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. .............
............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. .............

............. ............. ............. ............. .............
............. ............. ............. ............. .............
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ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอสภาพแวดลอม โดยกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองวาง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอความ

1. ทานเห็นวาเราควรใชน้ําไฟอยางเต็มที่เพื่อ
ประโยชนสุขสวนตน........................................
2. การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของรัฐบาลคน
ทั่วไปไมจําเปนตองรับผิดชอบ..........................
3. ทานเห็นวาเปนเรื่องยุงยากที่จะตองมาคัดแยก
ขยะทีท่ ิ้ง...................................................
4. การนําสิง่ ของที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนอีก
เปนเรื่องไมสมควร เชน กระดาษ น้ํา.................
5. ทานเห็นดวยกับการชวยรักษาสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ดวยการใชน้ํา เชื้อเพลิง และ
พลังงานตาง ๆ อยาง
ประหยัด................................
6. ทานคิดวาเปนเรื่องสําคัญที่บานเมืองควรมี
กฎหมายที่เครงครัดตอการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม..................
7. ทานยินดีใหความรวมมือกับหนวยงานหรือ
รัฐบาลในการประหยัด
พลังงาน......................…..

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ความคิดเห็น
เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

............. ............. ............. ............. .............
............. ............. ............. ............. .............
............. ............. ............. ............. .............
............. ............. ............. ............. .............

……….. ……….. ……….. ……….. ………..

............. ............. ............. ............. .............
............. ............. ............. ............. .............
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ตอนที่ 5 ผลของการใชโทรศัพทมือถือ – แบตเตอรี่
การตระหนักรูถึงผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอผลของการใชโทรศัพทมือถือ โดยขีดเครื่องหมาย 9 ลงใน
ชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอความ
ผลดี
1. สามารถทํางานไดหลายอยางโดยใชโทรศัพทมือถือ
เพียงอยางเดียว เชน ถายรูปหาขอมูลตาง ๆ .............
2. สามารถบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ(เชน ทําให
ไมตองเสียเวลา เดินทางไปติดตอเอง)............……….
3. เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการทํากิจกรรมประเภท
เรงดวน เชน สอบถามขอมูลจราจร.............................
4. สามารถติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็วในทุกสถานที่
และทุกโอกาส..……....................................................
5. สามารถใหความปลอดภัยสวนบุคคลในการเรียกใชการ
บริการสาธารณะ เชน ติดตอโรงพยาบาล ตํารวจ..........
6. ชวยใหทํากิจกรรมหลายอยางในเวลาเดียวกันได............
7. สามารถติดตอผูอื่นไดเมือ่ มีเหตุฉุกเฉิน.....................…..
8. เปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน.......................………...
9. ทําใหไมพลาดการติดตอที่สําคัญ...................................
ผลเสีย
1. เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน เนื้องอกในสมอง ปวด
ศีรษะ…………………………………………………
2. รบกวนการทํางานของเครื่องมืออุปกรณ อีเล็กทรอนิคส
ในวงการ ตาง ๆ เชน ในโรงพยาบาล การทํางานของ
เครื่องบิน.....................………………
3. การใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถยนตจะลดทอน
ประสิทธิภาพ การขับรถยนต.........………....................
4. เปนประโยชนในการกออาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย
เชน แอบถายรูปที่ลามก ขโมยขอมูล และใชเปน
เครื่องมือกดระเบิด........................………....................
5. ลดความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางบุคคล……………..

เห็นดวย
อยางยิง่

ความคิดเห็น
เห็นดวย
เฉย ๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิง่
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ขอความ
6. เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการติดตอสื่อสารและสังคม
เชน พูดโทรศัพทขณะประชุม สอนหนังสือ...........…
7. สิ้นเปลืองเงินไปกับการสื่อสารที่ไมจําเปนและการ
เปลี่ยนโทรศัพท..…….................................................
8. กอใหเกิดการเลียนแบบ……............................……….
9. เสียความเปนสวนตัว....................................…………..

เห็นดวย
อยางยิง่

ความคิดเห็น
เห็นดวย
เฉย ๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิง่

..........

..........

..........

..........

..........

..........
..........
..........

..........
..........
..........

..........
..........
..........

..........
..........
..........

..........
..........
..........
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การตระหนักรูถึงผลกระทบของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีผลของการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
โดยขีดเครื่องหมาย 9 ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอความ

ผลดี
1. แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่มีการขจัดอยาง
เหมาะสม สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก.....
2. ถามีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม
สารพิษตาง ๆ จะไมเปนอันตรายตอมนุษย…………….
3. การคัดแยกแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือชวยลดปญหา
มลพิษจาก สิ่งแวดลอม....................................
4. การแยกแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจะทําใหเจาหนาที่
ทํางานได สะดวกขึ้น...........................................
5. การแยกแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือทําใหลดคาใชจาย
ในการจัดการกับสารอิเล็กทรอนิคส......................
6. การแยกขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออยาง
เหมาะสมจะไดรับการยอมรับจากนานาชาติ..........
ผลเสีย
1. แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมแลวไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม…………………………….
2. แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือทิ้งลงแมนา้ํ เปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา................................................
3. การเผาขยะมูลฝอยที่มีกากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่
เสื่อมคุณภาพทําใหเกิดมลพิษทางอากาศได..........
4. การสูดหายใจเอาฝุนของสารในแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือที่เสื่อมคุณภาพทําใหเปนโรคระบบ
หายใจอยางรุนแรงได..........................................
5. สารพิษในแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสือ่ มสภาพ
สามารถปนเปอ นในดินและน้ําได....................
7. แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพขจัดอยางไรก็
ไดไมมีภัยตอมนุษย............................................

เห็นดวย
อยางยิง่

ความคิดเห็น
เห็นดวย
เฉย ๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิง่
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ลักษณะการใชโทรศัพทมือถือ
การใชโทรศัพทมือถือของทาน (กา 9 ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทานในแตละขอ)
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
1. เพื่อติดตอพูดคุยเรื่องสวนตัว
2. เพื่อนัดหมายธุระทั่วไป
3. เพื่อใชเรื่องการทํางาน
4. เพื่อสั่งซื้อสิน้ คาและบริการ
5. เพื่อติดตอกับครอบครัว
6. เพื่อติดตอกับเพื่อนสนิท
7. เพื่อติดตอกับสถาบันการศึกษา
8. เพื่อติดตอกับสถานทีท่ ํางาน
9. เพื่อติดตอธุรกิจการขาย
10. เพื่อเลนอินเตอรเน็ต
11. เพื่อสง E-mail
12. เพื่อโหลดเกม, ริงคโทน
13. เพื่อการเลนเกมส
14. เพื่อการสงเอกสาร (FAX)
15. เพื่อการสง SMS, MMS
16. เพื่อการประชุมดวน
17. เพื่อตองการ Chat หาคนคุนเคย
18. เพื่อการฟงวิทยุ
19. เพื่อการถายรูป
20. เพื่อการดูโทรทัศน
21. เพื่อตรวจสอบดวงชะตาประจําวัน
22. เพื่อตรวจสอบดินฟาอากาศ
23. เพื่อตรวจสอบการจราจร
24. อื่น ๆ โปรดระบุ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

--------------- ขอบคุณที่ใหความรวมมือ ---------------

นอย

นอยที่สุด
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ภาคผนวก ข.
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
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ภาคผนวก ข
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่
ตาราง 1 จํานวนกลุม ตัวอยางที่ใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารในสถานที่ที่ไมควรใช
สถานที่
ขณะรับประทานอาหาร
ในหองประชุมสัมมนา/หองเรียน
ขณะขึ้นรถเมล
ขณะขามถนน
ขณะขับรถ
อยูกับครู-อาจารย/ผูบังคับบัญชา
ในโรงภาพยนตร/โรงละคร
ในโรงพยาบาล

กลุมนักเรียน-นิสิต
ไมเคยใช
เคยใช
290 (26.8%) 794 (73.3%)
467 (43.4%) 609 (56.6%)
194 (18%) 883 (82.0%)
669 (62.2%) 407 (37.8%)
761 (71.1%) 310 (28.9%)
754 (70.1%) 321 (29.9%)
706 (65.6%) 370 (34.4%)
269 (24.9%) 810 (75.1%)

กลุมที่ไมใชนกั เรียน-นิสิต
ไมเคยใช
เคยใช
292 (28.9%) 718 (71.17%)
607 (60.5%) 396 (39.5%)
316 (31.4%) 690 (66.6%)
718 (71.5%) 286 (28.5%)
502 (50%)
501 (50%)
751 (74.7%) 255 (25.4%)
858 (85.8%) 142 (14.2%)
224 (22.2%) 768 (77.9%)

ตาราง 2 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ใชวิธีการจัดการกับแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เสื่อมสภาพ
แลวในแบบตาง ๆ
วิธีการจัดการ
ทิ้งปะปนกับขยะอื่น
ทิ้งขยะแบบแยกประเภท
เก็บไวในบาน ยังไมไดทิ้ง
คืนไวที่รานเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
เก็บรวบรวมไวพรอมที่จะทิ้ง ณ จุดที่รับทิ้ง
ฝงดิน
ทิ้งลงแมน้ําลําคลอง
เก็บสะสมไวเปนที่ระลึก

ทํา
285 (29.3%)
223 (23%)
457 (47%)
274 (28.2%)
144 (14.8%)
31 (3.2%)
16 (1.6%)
101 (10.4%)
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยและอันดับที่ของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในหนาที่ตา ง ๆ
−
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ
อันดับที่กลุม
X
รวม
รวม
นิสิต
ไมใชนิสิต
เพื่อตัดตอพูดคุยเรื่องสวนตัว
เพื่อนัดหมายธุระทั่วไป
เพื่อใชในเรื่องการทํางาน
เพื่อสั่งซื้อสินคาและบริการ
เพื่อติดตอกับครอบครัว
เพื่อติดตอกับเพื่อนสนิท
เพื่อติดตอกับสถาบันการศึกษา
เพื่อติดตอกับสถานที่ทํางาน
เพื่อติดตอธุรกิจการขาย
เพื่อเลนอินเตอรเน็ต
เพื่อสง E-mail
เพื่อโหลดเกม,ริงคโทน
เพื่อเลนเกมส
เพื่อสงเอกสาร (FAX)
เพื่อสง SMS, MMS
เพื่อการประชุมดวน
เพื่อตองการ Chat หาคนคุนเคย
เพื่อการฟงวิทยุ
เพื่อการถายรูป
เพื่อดูโทรทัศน
เพื่อตรวจสอบดวงชะตา
เพื่อตรวจสอบดินฟาอากาศ
เพื่อตรวจสอบการจราจร

4.04
3.71
3.69
2.34
4.17
3.94
2.55
2.93
2.38
1.92
1.93
2.09
2.35
1.77
2.99
2.29
1.78
2.66
2.73
1.85
1.70
1.74
1.85

4.15
3.77
3.78
2.40
4.19
4.06
2.64
2.70
2.40
2.14
2.19
2.36
2.78
1.99
3.49
2.34
1.96
3.08
3.14
2.11
1.97
1.99
2.05

3.92
3.64
3.57
2.22
4.16
3.80
2.38
3.13
2.28
1.60
1.57
1.72
1.82
1.43
2.41
2.16
1.49
2.15
2.24
1.52
1.40
1.46
1.63

2
4
5
13
1
3
10
7
11
17
16
15
12
21
6
14
20
9
8
18
23
22
18
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การวิเคราะหการจําแนก
ตาราง 4 คาสถิติ เอฟ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือแบตเตอรี่ ที่จําแนกตามอายุ
ความรูเกีย่ วกับโทรศัพทมือถือ-แบเตอรี่
อายุต่ํากวา 21 ป
อายุ 21 – 35 ป
อายุ 36 ปขึ้นไป
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

−

X

10.12
11.65
11.78

SD
3.12
2.45
2.17

คาสถิติเอฟ
84.73**

ตาราง 5 ผลการทดสอบความเท า กั น ของเมทริ ก ซ ค วามแปรปรวนร ว มของกลุ ม ที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กับกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในกลุมรวม
BOX’s M
106.062

F
1.137

df1
91

df2
52876.2

sig
.18

จากตาราง 5 แสดงวาในกลุมรวมนั้นเมทริกซความแปรปรวนรวมมีความเทากันระหวางกลุม
ที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนขยะอื่นกับกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น
ตาราง 6 ผลการทดสอบพหุตัวแปร (Multivariate tests) เพื่อทดสอบภาพรวมถึงความแตกตาง
ระหวางกลุมในตัวแปรที่ใชจําแนก 11 ตัว ในกลุมรวม
สถิติ
Pilais Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

Value F
.09
.91
.10
.10

F
5.58
5.58
5.58
5.58

Hypothesis
df
13
13
13
.3

Error
df
725
725
725
725

Sig
.00
.00
.00
.00
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จากตาราง 6 แสดงวาการทดสอบคาความแตกตางระหวางกลุมโดยรวม ดวยสถิติตาง ๆ
พบวาในกลุมรวมมีความแตกตางระหวางกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับ
ขยะอื่น กับกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในตัวแปรที่ใชจําแนกนั้น 11 ตัวแปร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ตาราง 7 ผลการทดสอบความเท า กั น ของเมทริ ก ซ ค วามแปรปรวนร ว มของกลุ ม ที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กับกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น ในกลุม
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
BOX’s M
111.41

F
1.14

df1
91

df2
55044.86

sig
.17

จากตาราง 7 แสดงวาในกลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น เมทริกซความแปรปรวนรวมมี
ความเทากันระหวางกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กับกลุมที่ใช
วิธีการขจัดแบบอื่น
ตาราง 8 ผลการทดสอบพหุตัวแปร (Multivariate tests) เพื่อทดสอบภาพรวมถึงความแตกตาง
ระหวางกลุม ในตัวแปรที่ใชจําแนก 11 ตัว ในกลุมนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
สถิติ
Pilais Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

Value F
.06
.94
.06
.06

F
1.50
1.50
1.50
1.50

Hypothesis
df
13
13
13
13

Error
df
300
300
300
300

Sig
.11
.11
.11
.11

จากตาราง 8 แสดงวาการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมดวยสถิติตาง ๆ พบวา
ในกลุ ม นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาไม มี ค วามแตกต า งระหว า งกลุ ม ที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กับกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในตัวแปรที่ใชจําแนกทั้ง 11 ตัวแปร
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ตาราง 9 ผลการทดสอบความเท า กั น ของเมทริ ก ซ ค วามแปรปรวนร ว มของกลุ ม ที่ ใ ช วิ ธี ก ารขจั ด
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กับกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น ในกลุมที่
ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
BOX’s M
103.92

F
1.09

df1
91

df2
209493.1

sig
.25

จากตาราง 9 แสดงวาในกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น เมทริกซความแปรปรวน
รวมมีความเทากันระหวางกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กับ
กลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่น
ตาราง 10 ผลการทดสอบพหุตัวแปร (Multivariate tests) เพื่อทดสอบภาพรวมถึงความแตกตาง
ระหวางกลุม ในตัวแปรที่ใชจําแนก 11 ตัว ในกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
สถิติ
Pilais Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

Value F
.12
.87
.14
.14

F
4.33
4.33
4.33
4.33

Hypothesis
df
13
13
13
13

Error
df
397
397
397
397

Sig
.00
.00
.00
.00

จากตาราง 10 แสดงว าการทดสอบความแตกตางระหวางกลุ มโดยรวมดวยสถิติตา ง ๆ
พบวาในกลุมที่ไมใชนักเรียน นิสิตและนักศึกษา มีความแตกตางระหวางกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือโดยทิ้งปะปนกับขยะอื่น กับกลุมที่ใชวิธีการขจัดแบบอื่นในตัวแปรที่ใชจําแนกทั้ง 11 ตัว
แปร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

