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บทคดัย่อ 
 
          การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความตระหนักและพฤตกิรรมในการจดัการซากของเสยี
ทีเ่กดิจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่  ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบของตวัแปรตามระหว่างระดบัต่างๆ กนัของตวัแปร
อสิระ  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูข้า่วสารกบัความตระหนกัและพฤตกิรรมในการจดัการซากของ
เสยีทีเ่กดิจากโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และน าเสนอแนวทางทีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการซากของเสยีทีเ่กดิจาก
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ เป็นการศกึษาวจิยัเชงิการส ารวจจากกลุ่มประชากรทีก่ าลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศกึษาธกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 264,027 คน  สุ่มมาเป็นกลุ่มตวัอย่างได ้450 
คน  เครื่องมอืทีใ่ช ้ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิและน ามาประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดย
การใชโ้ปรแกรมค าสัง่ส าเรจ็รปู ใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบตวัแปรดว้ยสถติ ิค่า T - test และ F– test  
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way  ANOVA  Analysis)  วเิคราะหค์่าสหสมัพนัธข์องตวัแปร
ดว้ยสถติ ิCorrelation Analysis  และสมการพยากรณ์ถดถอย (Regression Analysis & Prediction Model)   
          ผลการวเิคราะห์เชงิสถติิกลุ่มตวัอย่างได้ดชันี “ความตระหนักในการจดัการซากของเสยีที่เกดิจาก
โทรศพัท์เคลื่อนที่” อยู่ในระดบัสูง  เพศชายได้ดชันี “ความตระหนักในการจดัการซากของเสยี”  สูงกว่าเพศ
หญิงและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05   กลุ่มอายุ13-14 ปีได้ดัชนี                    
“ความตระหนักในการจดัการซากของเสีย” สูงที่สุด  กลุ่มที่ศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นได้ดชันี        
“ความตระหนักในการจดัการซากของเสยี” สูงกว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  กลุ่มทีซ่ื้อโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ดว้ยเงนิของตนเองไดด้ชันี “ความตระหนักในการจดัการซากของเสยี” สูงกว่ากลุ่มทีไ่ด้มาด้วยวธิกีารอื่น  ๆ                
กลุ่มทีซ่ื้อโทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นราคา 15,000 บาทขึน้ไปไดด้ชันี “ความตระหนักในการจดัการซากของเสยี”  
สูงกว่ากลุ่มที่ซือ้ในราคาต ่ากว่า  กลุ่มทีม่คี่าบรกิารในการใชโ้ทรศพัท์เคลื่อนที่เฉลีย่ต่อเดอืน 301-500 บาท
ไดด้ชัน ี“ความตระหนกัในการจดัการซากของเสยี” สงูกว่ากลุ่มทีม่คี่าบรกิารในการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่เฉลีย่
ต่อเดอืนสงูกว่าและต ่ากว่า  กลุ่มทีไ่ดร้บัรูข้่าวสารไดด้ชันี “ความตระหนักในการจดัการซากของเสยี” สูงกว่า
กลุ่มทีไ่ม่ไดร้บัรูข้่าวสาร  กลุ่มทีไ่ดร้บัรูข้่าวสารจากโทรทศัน์ไดด้ชันี “ความตระหนักในการจดัการซากของ
เสยี” สูงกว่ากลุ่มที่ได้รบัรู้จากแหล่งอื่นๆ ดชันี “ความตระหนักในการจดัการซากของเสยี” ของกลุ่มที่รบัรู้
ข่าวสารและไม่ไดร้บัรูข้่าวสารมคีวามสมัพนัธ์กบัดชันี “พฤตกิรรมการจดัการซากของเสยี” มคี่าสหสมัพนัธ ์    
r = 0.395    ค่าดชันี “พฤตกิรรมการจดัการซากของเสยีทีเ่กดิจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่”  อยู่ในระดบัปานกลาง  
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เพศชายได้ดัชนี “พฤติกรรมการจัดการซากของเสีย” ที่สูงกว่าเพศหญิง  กลุ่มอายุ 13-14 ปีได้ดัชน ี
“พฤตกิรรมการจดัการซากของเสยี” สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น  ๆ  กลุ่มมธัยมศกึษาตอนต้นไดด้ชันี “พฤตกิรรมการ
จดัการซากของเสยี” สงูกว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   กลุ่มทีซ่ือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีด่ว้ยเงนิของตนเองได้
ดชันี “พฤตกิรรมการจดัการซากของเสยี”  สูงกว่ากลุ่มทีไ่ดโ้ทรศพัเ์คลื่อนที่มาด้วยวธิกีารอื่นๆ  กลุ่มทีซ่ื้อ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ในราคา 15,000 บาทขึน้ไปไดด้ชันี “พฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่” สูงกว่ากลุ่มทีซ่ือ้
ในราคาสูงกว่าและต ่ากว่า  กลุ่มที่มคี่าบรกิารเฉลี่ยต่อเดอืน 301-500 บาทได้ดชันี “พฤตกิรรมการจดัการ
ซากของเสยี” สูงกว่ากลุ่มทีม่คี่าบรกิารต่อเดอืนสูงกว่าและต ่ากว่า  กลุ่มทีไ่ดร้บัรูข้่าวสารเกี่ยวกบัซากและ
การจดัการซากของเสยีทีเ่กดิจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดด้ชันี “พฤตกิรรมการจดัการซากของเสยี” สูงกว่ากลุ่ม
ทีไ่มไ่ดร้บัรูข้า่วสาร  กลุ่มทีไ่ดร้บัรูข้า่วสารจากอนิเตอรเ์น็ต/สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ไดด้ชันี “พฤตกิรรมการจดัการ
ซากของเสยี” สงูกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัรูข้่าวสารจากแหล่งอื่น  ๆ  
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Abstract 
The purposes of this research are to examine the students’ Awareness and Behavior on 

Mobile Phone Hazardous Waste Management (ABMPWM) comparative studies of dependent 
variables among the levels of independent variables and their Corresponding correlation’s 
between their exposure to information and ABMPWM and to yield the appropriate means for 
managing mobile phone waste. The survey research using self-administered questionnaires 
was conducted on 450 random samples from 264,027 students with study standing at junior 
and senior high school in Bangkok. The analytical statistical methods used were percentage, 
mode, mean, S.D.(Standard Deviation), T-Test, F-Test, One-way ANOVA Analysis, Correlation 
Analysis and Regression Analysis & Prediction Model. 

The level of the Awareness on Mobile Phone Hazardous Waste Management index 
(AMPHWM index) was high.  The AMPHWM index of men was higher than women and 
significance difference (p<.05). The group of 13-14 years of age had AMPHWM index at the 
highest level. The samples of junior high school students had higher AMPHWM index  than the 
group of senior high school students. The group of students who bought the mobile phone 
themselves had higher AMPHWM index than the others. The group of students belonging the 
mobile phone  with 15,000 baht had higher AMPHWM index  than the low price. The group of 
students paying service charge monthly about 301-500 had higher AMPHWM index than the group 
paying more or less. The group of exposure to information had higher AMPHWM than no 
exposure to information group. Most of students received information from T.V.. The Awareness on 
Management of Mobile Phone Waste of the group of exposure to information and the group did not 
expose to information had correlation to  the Behavior on Management of Mobile Phone Waste. 
The level of the Behavior on Mobile Phone Hazardous Waste Management index (BMPHWM 

index ) was average. The BMPHWM index of men was higher than women. The group of 13-14 
years of age had higher than the others. The samples of junior high school students had higher 
BMPHWM index than the group of senior high school students. The group of students who bought 
the mobile phone themselves had higher BMPHWM index than the others. The group of students 
belonging the mobile phone  with more 8,001-15,000 baht had higher BMPHWM index than the 
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lower and higher price. The group of students paying service charge monthly about 301-500 had 
higher BMPHWM than the group paying more or less. The group of exposure to information had 
higher BMPHWM index than no exposure to information group. The group of students received 
information from internet or electric media had higher BMPHWM index than the group students 
who received the information from the others. 
   

  

 

 

  


