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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบเปล่ียนรูปพลังงานจากขยะ (Waste-

to-Energy: WtE) โดยใช้ขยะเทศบาลและเพ่ือน าเสนอเคร่ืองมือทางนโยบายในการยอมรับการจัดตั้งระบบ 

WtE ณ ต าบลบางสทีอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการศึกษาโรงเรียน และผู้น าชุมชน จ านวน 14 คน  และ (2) กลุ่มประชาชนในเขต

พ้ืนที่เทศบาลต าบลบางสีทองจ านวน 368 ครัวเรือน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสอบถามในการยอมรับการจัดตั้งระบบ WtE โปรแกรม 

SPSS ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบที (T- test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิเคราะห์ด้านการยอมรับการจัดตั้งระบบ WtE โดยใช้ขยะ

เทศบาล พบว่ากลุ่มผู้น าท้องถิ่นส่วนใหญ่ยอมรับหรือเหน็ด้วยในระดับปานกลาง โดยมีผลรวมค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.443 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.535 และกลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยอมรับหรือเหน็ด้วยใน

ระดับมาก โดยมีผลรวมค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.556 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.623 ในด้านการยอมรับ

การเปล่ียนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ถ้ามีระบบ WtE โดยใช้ขยะเทศบาล พบว่ากลุ่มผู้น า

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยอมรับหรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีผลรวมค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.296 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.610 และกลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยอมรับหรือเหน็ด้วยในระดับปานกลาง 

โดยมีผลรวมค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.115 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.705 การศึกษาน้ีสามารถน าไปใช้ใน

การศึกษาการยอมรับระบบ WtE ในพ้ืนที่อื่นๆ ได้ 

ค าส าคญั: การผลิตไฟฟ้า ความร้อนและความเยน็ร่วม, ขยะเทศบาล, การเปล่ียนขยะเป็นพลังงาน  
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ABSTRACT 

  This research aims to study the acceptance of the establishment of waste-to-energy (WtE) 

systems using municipal solid waste, and to propose policy measures for the  establishment of the WtE 

systems at Bang Si Thong Sub-district, Bang Kruai District, Nonthaburi Province. The population 

sample in this research is divided into two groups: (1) a group of 14 local community leaders, which 

are the mayor, vice mayors, mayor’s advisors, mayor’s secretaries, and school directors; and (2) a 

group of 368 households of citizens in Bang Si Thong Sub-district. The research method includes 

questionnaires on respondents’ personal characteristics and questionnaires on the acceptance of the 

establishment of the WtE systems. SPSS program is used to analyze data for percentage, means, 

standard deviation (SD), comparisons of means using T-test and Analysis of Variance (ANOVA). The 

results regarding the acceptance of the establishment of the WtE systems using municipal solid waste 

indicated that most local leaders accepted or agreed with the WtE systems on a moderate level with the 

means being 3.443 and SD being 0.535. On the other hand, the majority of citizens accepted or 

agreed on a high level with the means being 3.556 and SD being 0.623. In terms of accepting 

changes in environmental and health impacts if there is the WtE systems using municipal solid waste, it 

is found that most local leaders accepted or agreed on a moderate level with the means being 3.296 

and SD being 0.610. The majority of citizens accepted or agreed on a moderate level with the means 

being 3.115 and SD being 0.705. This study can be used to study the acceptance of the WtE systems 

in other areas. 

Keywords: Combined Cooling, Heating and Power, Municipal Solid Waste, Waste-to-Energy 

 

1. บทน า 

 ปัญหาทางพลังงานถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญและนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาประเทศ

มากขึ้นทุกปี เช้ือเพลิงต่างๆ ที่น ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น มี

ปริมาณน้อยลงทุกปี และคงหมดไปในอนาคต นอกจากน้ีราคาของเช้ือเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไป

ในทางที่สูงข้ึนตามเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ และการเมืองโลก และถึงแม้การผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตได้ด้วย

พลังน ้าซ่ึงเป็นพลังงานหมุนเวียน แต่ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก รวมทั้งแหล่งน ้าที่สามารถจะพัฒนา เพ่ือผลิต

กระแสไฟฟ้ายังมีน้อยและต้องประสบกับปัญหาการคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่ประหยัดและไม่มีวันหมดสิ้น 

บางชนิดกน็ ามาใช้บ้างแล้ว เช่น แสงอาทติย์ ลม และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น แต่กจ็ ากัดในด้านการพัฒนา 

เช่นมีราคาแพง ใช้เวลาก่อสร้างนาน หรือบางประเทศไม่มีศักยภาพและแหล่งพลังงานดังกล่าวไม่เพียงพอ 
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เป็นต้น พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่น ามาใช้แทนน า้มันเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้เป็น 2 

ประเภท คือ พลังงานทดแทน จากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน กา๊ซ

ธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน ้ามัน และทรายน ้ามัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหน่ึง เป็นแหล่ง

พลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทติย์ ลม ชีวมวล น า้ 

และ ไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 ปัจจุบันโลกมีอัตราการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง หลายๆ ประเทศทั่วโลกจึงแสวงหาแหล่ง

พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาวทั้งยังพยายามที่จะลด

การปลดปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์จากเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น า้มัน และถ่านหิน อันเป็นสาเหตุส าคัญที่

ท  าให้เกดิสภาวะโลกร้อน ด้วยสาเหตุน้ีจึงต้องมีความพยายามใน  หลายๆ ประเทศที่ด าเนินการเปล่ียนรูปแบบ

ของระบบพลังงานไปสู่ระบบพลังงานที่ปลดปล่อยคาร์บอนต ่า (Low-Carbon Energy Systems) โดยการน า

พลังงานหมุนเวียนรูปแบบระบบเปล่ียนรูปพลังงานจากขยะ (Waste-to-Energy: WtE)  เข้ามาใช้

ภายในประเทศในสดัส่วนที่เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบเปล่ียนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล (Waste - to - 

Energy Systems: WtE)  และเพ่ือน าเสนอเคร่ืองมือทางนโยบายในการยอมรับการจัดตั้งระบบ (WtE) 

ส าหรับเขตพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 

3. งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 อนันตญา ศิรริรัตน์ (2553) ได้ศึกษาศักยภาพในการวางแผนพลังงานชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพในการวางแผน

พลังงานชุมชนในด้านผู้น า ด้านทรัพยากรวัตถุดิบของชุมชนด้านการมีส่วนร่วมและการศึกษาแนวทางแก้ไข

ปัญหาในการวางแผนพลังงานชุมชนการศึกษานี้มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ผลการศึกษาพบว่าด้านทรัพยากรวัตถุดิบของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อการ

ผลิต ด้านผู้น าไม่มีบทบาทหน้าที่ ไม่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมมีความร่วมมือ

กันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละบุคคลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข

ปัญหาการวางแผนพลังงานชุมชน คือ ผู้น าต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมแผน

พลังงานชุมชน โดยเพ่ิมศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลังงานชุมชน  

ควรจัดให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือรับฟังปัญหาของชุมชนและหาทางการแก้ไข 
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 ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553) ได้ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน การวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ

จัดการพลังงานในชุมชนของประเทศไทย รวมทั้งเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนใน

ประเทศไทย โดยงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ มีการสัมภาษณ์ในชุมชนที่มีการใช้พลังงาน

ทางเลือก พลังงานหมุนเวียนหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานจ านวน 91 คน ใน 5 ชุมชน รวมทั้งสัมภาษณ์เชิง

ลึกกับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการพลังงานชุมชน ผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้องจ านวน 11 คน ผลการศึกษาพบว่า ใน

การน าพลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์พลังงานมาใช้ในชุมชน บางชุมชนเห็นว่าปริมาณ

พลังงานไม่เพียงพอต่อการบริโภคประจ าวัน ด้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คิดว่าการจัดการพลังงานไม่มีผลต่อ

ค่าใช้จ่ายและประชาชนจะมีการตื่นตัวในเฉพาะช่วงแรกเทา่นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และ

มีความตระหนักด้านพลังงานสงู ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางโดยจะมีส่วนร่วมในการ

ฟังและสนับสนุนโครงการ ซ่ึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนน้ัน งานวิจัยน้ี ได้สรุปว่า

ประชาชนในชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านพลังงานซ่ึงจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมและวาง

แผนการจัดการพลังงานชุมชน รวมทั้งต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม 

และถ้าต้องการให้การจัดการพลังงานในชุมชนมีประสิทธิภาพต้องมีการน าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมา

บูรณาการและต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงานอกีด้วย  

 วิสาขา ภู่จินดา (2554) ได้ศึกษามาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน และท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน ศึกษา

มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบันและเสนอแนะมาตรการที่เหมะสม

ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผลการศึกษาพบว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใช้พลังงาน

แสงอาทติย์และลมเป็นพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานชีวมวลและ

พลังงานขยะโดยวิธีการเผาไหม้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกข้ันตอนที่ท  าการประเมิน ปัจจุบันมีมาตรการ

และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมการผลิตไฟฟ้า แต่ยังไม่คลอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ส าหรับ

มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ศึกษาได้เสนอแนะใน

ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการขนส่ง ด้านการจัดเกบ็วัตถุดิบ ด้านการล าเลียงวัตถุดิบ ด้านการผลิตและการ

จัดการจ ากัดและบ าบัดมลพิษที่เกิดข้ึนโดยต้องมีแหล่งส ารองวัตถุดิบ การติดตาม ตรวจสอบการขนส่งการ

ควบคุมการฟุ้งของวัตถุดิบ  

 วันวิสา โคกครุฑ (2554) ได้ศึกษาการจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูล 5 ชุมชน เทศบาลต าบลสามชุก เทศบาลต าบลเบิกไพร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเจ้าฉ่า ศูนย์เกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด และเทศบาลระยอง จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยทฤษฎีการประเมินแบบ CIPP-I Model ทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก (Context) ปัจจัยน าเข้า 
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(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) และใช้ข้อมูลการ

ประเมินมาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จากผล

การศึกษา พบว่า การจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานในระดับชุมชนขึ้ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 1) ปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ นโยบายของกระทรวงพลังงาน สภาพเศรษฐกิจ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 2) 

ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย (2.1) ปัจจัยของชุมชน ข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนที่ชุมชนประกอบอาชีพ วิถีการด าเนิน

ชีวิต ส่งผลให้มีวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน (2.2) การบริหารจัดการ (2.3) ด้านวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน

ของแต่ละชุมชน และ 3) ปัจจัยกระบวนการ ในการจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานแต่ละชุมชน มีการคัดแยก

และรวบรวมด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันไป ซ่ึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ คือ ใช้พลังงานที่ผลิตได้

ประหยัด หากพลังงานที่ผลิตได้มากเกินไปกน็ าไปขายให้ครัวเรือนในราคาถูก เลือกเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

บริบทชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชน   

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและมาตรการส่งเสริมการผลิต

ไฟฟ้าอย่างมีประสทิธภิาพด้วยระบบเปล่ียนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล พบว่าการก าหนดนโยบายด้าน

พลังงานในเชิงบูรณาการ ที่ให้ความส าคัญและสอดคล้องสมัพันธก์บันโยบายในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องน้ัน จะเป็น

ปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ (WtE) อย่างแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานปฐมภูมิของประเทศให้เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังผลิตของประเทศไทย 

สอดคล้องกับตัวเลขคาดหวังในการประหยัดพลังงานปฐมภูมิที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศได้

อย่างแท้จริง 

 

4. วิธีการด าเนนิงานวิจยั 

4.1 ประชากร (Population)  

 ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มผู้น าท้องถิ่นหัวหน้าสถาบันการศึกษาและ ผู้น าชุมชนประกอบด้วย 

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ในเขตของเทศบาลต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

รวมทั้งสิ้น 14 คน ส่วนกลุ่มของประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 368  ครัวเรือน 

4.2  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

 ลักษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามเป็น

ลักษณะให้ตอบแบบปลายปิด โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

แนวความคิด หลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามซ่ึงแบบสอบถามมี 2 ชุด กลุ่มประชาชน

ในพ้ืนที่ศึกษา 

 1) ข้อมูลทั่วไปแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา มีในส่วนที่ 1 จ านวน 7  ข้อ 
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 2) ข้อมูลค าถามแบบสอบถาม ในความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาการจัดต้ังระบบ WtE โดยใช้ขยะ

เทศบาล มี 2 ส่วน จ านวน 17 ข้อ โดยมีระดับขั้นตอนความคิดเหน็เกี่ยวกับทศันคติในการยอมรับการจัดต้ัง

ระบบ WtE โดยใช้ขยะ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จัดระดับไว้ 5  คือ 1.00 - 1.50  

หมายถึงระดับการยอมรับหรือเหน็ด้วย “น้อยที่สุด” 1.51-2.50 ระดับการยอมรับหรือเหน็ด้วย “น้อย”  

2.51 - 3.50 ระดับการยอมรับหรือเห็นด้วย“ปานกลาง” 3.51 - 4.50 ระดับการยอมรับหรือเห็นด้วย

“มาก” และ 4.51 - 5.00 ระดับการยอมรับหรือเหน็ด้วย “มากที่สดุ” 

4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  3.6.1 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ท าการศึกษาแจกแบบสอบถามผู้น าท้องถิ่น เช่นนายกเทศมนตรี                      

รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ประธานชุมชนจ านวน 14 คน และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

จ านวน 368  ครัวเรือน 

 3.6.2 การเกบ็ข้อมูล  เกบ็แบบสอบถาม และรอรับเอกสารคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

เอกสารและข้อมูล 

 3.6.3 ผู้ท าการศึกษาน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง 

4.4 สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ท าการศึกษาได้จ าแนกรายละเอยีด ดังน้ี 

 (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยค านวณ

เป็นค่าผลรวมและค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางแจกแจงและแผนภมูิแทง่  

(2) ในส่วนของส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของแบบสอบถามจะแบ่งการวิเคราะห์ เป็น 2 ส่วน ของการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานและส่วนของการเปรียบเทยีบความเหน็เร่ืองการศึกษาการยอมรับการ

จัดตั้งระบบเปล่ียนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล ต าบลบางสทีอง  

ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ค านวณค่าเฉล่ีย Mean:  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วน าเสนอไปในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย 

ส่วนของการเปรียบเทียบความเหน็เร่ืองการศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบเปล่ียนรูปพลังงาน

จากขยะในเขตเทศบาล (WtE)   

(3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดตั้งระบบเปล่ียนรูปพลังงาน

จากขยะในเขตเทศบาล (WtE) โดยการการวิเคราะห์โปรแกรม SPSS  T-test และ Anova  
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4.5 การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มูล 

  หลังจากรวบรวมข้อมูลได้ครบจ านวนที่ก  าหนดแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ก  าหนด โดยแบบสอบถามใดที่ไม่ได้ตอบข้อความครบทุกข้อของ

แบบสอบถาม และแบบสอบถามที่ตอบข้อเดียวกนัทั้งหมดจะถูกคัดออก 

 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาการยอมรับการจัดต้ังระบบ 

WtE  โดยใช้ขยะเทศบาล และน าข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จ านวน 17 ข้อ น ามาวิเคราะห์ใน

รูปแบบตารางแจกแจงการยอมรับ แผนภูมิแท่ง วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละและท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 

SPSS  โดยใช้  T-TEST และ ANOVA  โดยระดับการยอมรับหรือเหน็ด้วย “น้อยที่สุด” ระดับการยอมรับ

หรือเหน็ด้วย “น้อย”  ระดับการยอมรับหรือเหน็ด้วย “ปานกลาง”  ระดับการยอมรับหรือเหน็ด้วย “มาก”   

ระดับการยอมรับหรือเห็นด้วย “มากที่สุด” ในความคิดเหน็เกี่ยวกับการศึกษาการยอมรับการจัดต้ังระบบ

เปล่ียนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล 

 

5. ผลการศึกษา 

5.1 ผลการศึกษาในส่วนการวิเคราะหท์างสถติิความสมัพนัธร์ะหว่างผลการยอมรบัหรือเห็นดว้ย 

5.1.1.วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างเพศ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ในส่วนที่ 2,3 ของผู้น าท้องถิ่นและประชาชน

ทั่วไป มีระดับค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเหน็ด้วยในการจัดตั้งระบบ(WtE) ไม่แตกต่างกนั 

5.1.2.วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างอายุ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ในส่วนที่ 2,3 ของผู้น าท้องถิ่นมีค่าเฉล่ียการ

ยอมรับหรือเหน็ด้วยในการจัดตั้งระบบ(WtE) ไม่แตกต่างกันที่ระดับอายุ และประชาชนทั่วไปมีค่าเฉล่ียการ

ยอมรับหรือเหน็ด้วยในการจัดตั้งระบบ(WtE) แตกต่างกนัที่ระดับอายุอย่างน้อย 1 ช่วง    

5.1.3.วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างระดับการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความสมัพันธร์ะหว่างการศึกษา ในส่วนที่ 2 ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป  

มีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นด้วยในการจัดตั้งระบบ(WtE) ไม่แตกต่างกันที่ระดับการศึกษา ในส่วนที่ 3  

ผู้น าท้องถิ่นมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเหน็ด้วยในการจัดตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกันที่ระดับการศึกษา แต่

ประชาชนทั่วไปมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเหน็ด้วยในการจัดตั้งระบบ (WtE) แตกต่างกนัที่ระดับการศึกษา 

5.1.4.วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างรายได้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้  ในส่วนที่ 2,3 ผู้น าท้องถิ่นมีค่าเฉล่ียการยอมรับ

หรือเหน็ด้วยในการจัดตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนัที่รายได้  และประชาชนทั่วไปมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือ

เหน็ด้วยในการจัดตั้งระบบ (WtE) แตกต่างกนัที่รายได้อย่างน้อย 1 คู่ 

1354



8 
 

5.2 ผลการศึกษาเพือ่น าเสนอเครือ่งมือทางนโยบายในการยอมรบัการจดัตั้งระบบ WtE ส าหรบัเขตพื้ นที่

กรณีศึกษา 

 1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในเขตพ้ืนที่ท  าการวิจัยเทศบาลต าบลบางสีทองก าหนด

ยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2560 – 2564  ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  

 เป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 กลยุทธ ์1.1 พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน  

 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มี

ประสทิธภิาพ  

 กลยุทธ ์1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงาน

ทดแทน  

 กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่าง

เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน  

 เป้าประสงค์ การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทนในพ้ืนที่  

 กลยุทธ ์2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน  

 กลยุทธ ์2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในเขต

เทศบาลต าบลบางสทีอง  

 กลยุทธ ์2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสทิธภิาพธุรกจิพลังงานทดแทน  

 กลยุทธ์ 2.4 พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการร่างกฎหมายและกฎระเบียบ  

เทศบัญญัติ  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมกบัพ้ืนที่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเทจ็จริงด้านพลังงานทดแทน  

 เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมี

ประสทิธภิาพและยั่งยืน  

 กลยุทธ ์3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน  

 กลยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ ประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน  

 กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถใน

การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ  

 กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายทั้งต าบลบางสทีองให้มุ่งเน้นในการจัดตั้งระบบ (WtE)  ให้เป็นจริงได้ 
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6 สรุปผลการวิจยั 

  จากผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 โดยการศึกษาผลการยอมรับในการจัดตั้งระบบ (WtE) โดยใช้ขยะ

เทศบาล กลุ่มผู้น าท้องถิ่นและกลุ่มประชาชนทั่วไป สรุปผลได้ดังน้ี 

 1. จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามในส่วนที่ 2  การยอมรับการจัดต้ังระบบ (WtE) โดยใช้ขยะ

เทศบาล  ในเขตต าบลบางสีทอง  พบว่ากลุ่มผู้น าท้องถิ่นส่วนใหญ่ยอมรับหรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

โดยมีผลรวมค่าเฉล่ีย(Mean) คือ 3.443 และค่า (S.D.) คือ 0.535 และกลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่

ยอมรับหรือเหน็ด้วยในระดับมาก  โดยมีผลรวมค่าเฉล่ีย(Mean) คือ 3.556  และค่า (S.D.) คือ 0.623    

 2. จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามในส่วนที่  3 รองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ถ้ามีระบบ(WtE)  โดยใช้ขยะเทศบาล  ในเขตต าบลบางสีทอง  พบว่ากลุ่มผู้น า

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยอมรับหรือเหน็ด้วยในระดับปานกลาง  โดยมีผลรวมค่าเฉล่ีย(Mean) คือ 3.296 และค่า 

(S.D.) คือ 0.610 และกลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยอมรับหรือเหน็ด้วยในระดับปานกลาง  โดยมีผลรวม

ค่าเฉล่ีย(MEAN) คือ 3.115  และค่า (S.D.) คือ 0.705    

6.1  ขอ้เสนอแนะและแนวทางนโยบาย 

 1.ผู้น าท้องถิ่นหัวหน้าสถาบันการศึกษาและผู้น าชุมชน  ประชาสัมพันธ์ในเร่ืองการเป็นพลัง

หมุนเวียนหลักทางพลังงานในอนาคต 

 2.ผู้น าท้องถิ่นหัวหน้าสถาบันการศึกษาและผู้น าชุมชน  ต้องมีการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐให้

ชัดเจนทางด้านพลังงาน 

 3.เสนอการออกกฎระเบียบเทศบัญญัติเกี่ยวกบัการสนับสนุนทางด้านพลังงานในด้านระบบ(WtE)  

โดยใช้ขยะอย่างต่อเน่ือง 

 4.ให้ข้อมูลด้านการประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัพลังงานทางเลือกให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ท  าการศึกษา

รู้ถึงประโยชน์ คุณค่า ประหยัดและย่ังยืนทางพลังงานในด้านระบบ(WtE)  โดยใช้ขยะ 

 5.ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกบัความสามารถการผลิตและการใช้พลังงาน

ทดแทน  

 6.สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน 

 6.2  ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั้งต่อไป 

 1.สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบ(WtE)  โดยใช้ขยะใน

แหล่งอื่นๆ ได้ 

 2.สามารถน าไปปรับใช้ให้เกดิประโยชน์ในด้านพลังงาน(WtE) โดยใช้ขยะ ให้มีความมีเสถียรภาพ

ทางด้านพลังงานที่ย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
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