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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาความรู้ในการจดัการซากโทรศัพท์มือถือของประชาชนในชุมชน
สวนฉัตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ 2) ศกึษาพฤติกรรมการจดัการซากโทรศัพท์มือถือของประชาชนในชุมชนสวน
ฉัตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   แบบสอบถามเก่ียวกับการวัดความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกใน
ชุมชน เ ป็นเครื่องมือใช้สอบถามก ับกลุ ่มต ัวอย่าง  จ านวน 240 คน วิเคราะห์ข้อม ูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศกึษาพบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.58 อายรุะหวา่ง 
20-30 ปี ร้อยละ 31.67 ระดบัการศึกษา ปวส./อนปุริญญา ร้อยละ 29.10 อาชีพหลกัค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั ร้อยละ 42.50 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 15,001 บาทขึน้ไป ร้อยละ 58.34 ช่วงอายกุารมีโทรศพัท์มือถือในครอบครองครัง้แรก อายุ 23 ปีขึน้
ไป ร้อยละ 37.5 อายกุารใช้โทรศพัท์มือถือโดยเฉลี่ย 4-6 ปี ร้อยละ 54.58 วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อโทรติดต่อ ร้อยละ 71.25 
และเมื่อหมดอายกุารใช้งานจะเก็บโทรศพัท์ไว้เฉยๆ ร้อยละ 40.83 ผลของความรู้ในการจดัการซากโทรศัพท์มือถือ พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 92.91 และพฤติกรรมการจดัการเมื่อโทรศพัท์มือถือเสยีจะน าไปซอ่มเพื่อใช้ใหม่ พบวา่ มี
คา่คะแนนเฉลีย่สงูสดุ เทา่กบั 3.13  
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Abstract 
 

The objectives of this study were to study: 1) knowledge of Suan-Chat Community, 
Prachuap Khiri Khan on discarded mobile phone management, and 2) behavior of Suan-Chat 
Community, Prachuap Khiri Khan on discarded mobile phone management. The 
questionnaire, which was related to knowledge and behavior on discarded mobile phone 
management of Suan-Chat Community, was used to collect the data from 240 respondents. 
The analysis of data was the descriptive statistics, which were frequency, percentage, and 
mean. The results found that most of the respondents were females (59.58%), aged during 20-
30 years (31.67%), high vocational education/diploma (29.10%), trade/business occupation 
(42.50%), average monthly income over 15,001 baht (58.34%), having the first phone over 
aged 23 years (37.5%), average service used 4-6  years (54.58%), main purpose for calling 
communication (71.25%) and if mobile phone expired, it will be kept (40.83%). The results 
of knowledge on discarded mobile phone management found that it was a high level 
(92.91%) and behavior on discarded mobile phone management found that broken phone was 
repaired for reuse in the highest average score of 3.13   
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