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บทคดัยอ่ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะ 
(Waste-to-Energy: WtE) โดยใชข้ยะเทศบาลและเพื่อน าเสนอเคร่ืองมือทางนโยบายในการยอมรับ
การจดัตั้งระบบ WtE ณ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการศึกษาโรงเรียน และผูน้  าชุมชน 
จ านวน 14 คน  และ (2) กลุ่มประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทองจ านวน 368 ครัวเรือน 
โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
และแบบสอบถามในการยอมรับการจดัตั้งระบบ WtE โปรแกรม SPSS ถกูน ามาใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบที (T- test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดา้นการยอมรับการจดัตั้งระบบ WtE โดยใชข้ยะเทศบาล 
พบว่ากลุ่มผูน้  าท้องถ่ินส่วนใหญ่ยอมรับหรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีผลรวมค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.443 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.535 และกลุ่มประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่ยอมรับ
หรือเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยมีผลรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.556 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.623 ในดา้นการยอมรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มีระบบ WtE 
โดยใชข้ยะเทศบาล พบว่ากลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยอมรับหรือเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง โดยมี
ผลรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.296 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.610 และกลุ่มประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่ยอมรับหรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีผลรวมค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.115 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.705 การศึกษาน้ีสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาการยอมรับระบบ WtE 
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆได ้
 

ค าส าคญั: การผลิตไฟฟ้า ความร้อนและความเยน็ร่วม, ขยะเทศบาล, การเปล่ียนขยะเป็นพลงังาน  
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ABSTRACT 

 
 This research aims to study the acceptance of the establishment of waste-to-energy 
(WtE) systemsusing 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 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มา และความส าคญัของปัญหา 
 พลงังาน ถือเป็นปัญหาท่ีส าคัญและนับวนัจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการพฒันาของ
ประเทศมากข้ึนทุกปี เช้ือเพลิงต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน เป็นต้น มีปริมาณน้อยลงทุกปี และคงหมดไปในอนาคต นอกจากน้ีราคาของเช้ือเพลิง
ดงักล่าว ยงัมีความผนัผวนไปในทางท่ีสูงข้ึนตามเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ และการเมืองโลก และ
ถึงแมก้ารผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไดด้ว้ยพลงัน ้ าซ่ึงเป็นพลงังานหมุนเวียน แต่ยงัมีสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก 
รวมทั้งแหล่งน ้ าท่ีสามารถจะพฒันา เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ายงัมีน้อยและตอ้งประสบกบัปัญหาการ
คิดค้นแหล่งพลงังานใหม่ ๆ ท่ีประหยดัและไม่มีวนัหมดส้ิน บางชนิดก็น ามาใช้บ้างแล้ว เช่น 
แสงอาทิตย ์ลม และความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้ แต่ก็จ  ากดัในดา้นการพฒันา เช่นมีราคาแพง ใชเ้วลา
ก่อสร้างนาน หรือบางประเทศไม่มีศกัยภาพและแหล่งพลงังานดงักล่าวไม่เพียงพอ เป็นตน้ พลงังาน
ทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีน ามาใชแ้ทนน ้ ามนัเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งท่ีไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ พลงังานทดแทน จากแหล่งท่ีใชแ้ลว้หมดไป อาจเรียกว่าพลงังานส้ินเปลือง ไดแ้ก่ ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน ้ ามนั และทรายน ้ ามนั เป็นตน้ และพลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึง เป็น
แหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้สามารถหมุนเวียนมาใชไ้ดอี้ก เรียกว่า พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์
ลม ชีวมวล น ้ า และ ไฮโดรเจน เป็นตน้ เป็นพลงังานท่ีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 ปัจจุบนัโลกมีอตัราการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก จึง
แสวงหา แหล่งพลงังานทดแทนรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คงดา้นพลงังานในระยะ
ยาวทั้งยงัพยายามท่ีจะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลงังานท่ีได้จาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ ามนั และถ่านหิน อนัเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ดว้ย
สาเหตุน้ีจึงตอ้งมีความพยายามในหลาย ๆ ประเทศท่ีด าเนินการเปล่ียนรูปแบบของระบบพลงังาน
ไปสู่ระบบพลงังานท่ีปลดปล่อยคาร์บอนต ่า (Low - Carbon Energy System) โดยการน าพลงังาน
หมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นการเปล่ียนรูปพลงังานในสดัส่วนท่ีเพ่ิมมากยิง่ข้ึน  
 ส าหรับในประเทศไทย ( ขรรค์ชัย 2553) จากความตอ้งการพลงังานของประเทศท่ีมี
แนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และแหล่งพลังงานในประเทศมีไม่เพียงพอกับอัตราการใช้ จึง
จ  าเป็นตอ้งมองหาพลงังานทางเลือก (Alternative Energy) ชนิดใหม่มาทดแทนพลงังานจากฟอสซิล 
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ซ่ึงจะมีปริมาณลดลง และอาจหมดไปในอนาคต แหล่งพลงังานรูปแบบดังกล่าวคือ พลังงาน
หมุนเวียน (Renewable  Energy) ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีย ัง่ยนืสามารถเกิดหรือปลกูทดแทนส่วนท่ีใชไ้ป 
แลว้ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์ลม น ้ า และพลงังานจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร หรือ ชีวมวล 
ซ่ึงส่วนใหญ่ในประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพลงังานส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่ามีศกัยภาพ
ในการน าขยะของเทศบาลท่ีเหลือจากการเก็บจากชุมชน (Municipal Solid waste : MSW) มาใชใ้น
การเปล่ียนรูปพลงังาน  
 สกว. 2550  (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั) จากปริมาณของขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก 
ๆ ปี จึงท าใหห้ลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศสนใจในการเปล่ียนรูปพลงังานจาก MSW ไป
เป็นไฟฟ้าความร้อนหรือความเยน็ ซ่ึงเทคโนโลยใีชใ้นการเปล่ียนรูปพลงังานแบบน้ี คือ ระบบการ
ผลิตไฟฟ้า ความร้อนและความเยน็ร่วม (Combined Cooling, Heating and Power: CCHP)  การ
น าเอาเทคโนโลยปีระเภทน้ีมาใชใ้นเขตเทศบาล หรือเขตเมือง ยงัไดป้ระโยชน์ ในดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนเมือง (Urban Environmental Management) เป็นประโยชน์ร่วมดว้ย เพื่อมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยระบบการผลิตไฟฟ้า ความร้อนและความเยน็ร่วมกนั 
CCHP  
 พลังงานจากชีวมวล (Biomass) คือพลังงานทางเลือกใหม่ถูกน ามาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ทางดา้นพลงังานในประเทศท่ีก  าลงัพฒันาอย่างประเทศไทยโดยกระทรวงพลงังานได้
ก  าหนดแผนพลงังานทดแทนในระยะ 20 ปี ข้างหน้า (2555 – 2573) มุ่งเน้นให้มีการใชพ้ลงังาน
ทดแทนโดยเฉพาะอยา่งยิง่พลงังานไฟฟ้า ในสดัส่วนร้อยละ 25  ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ท่ีมาจาก
พลงังานประเภทฟอสซิล (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 2554) ซ่ึงพลงังานท่ี
ผลิตจากพืช   ชีวมวลสามารถใช้พลังงานความร้อนเพ่ือท าการผลิตไอน ้ า เพ่ือท าการผลิต 
กระแสไฟฟ้าได้พลงังาน    ชีวมวล จึงเป็นพลงังานทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาผลิตเป็น
พลงังาน  
  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการก าหนดสดัส่วนระบบ CCHP ท่ีเหมาะสมในแผนการจดัหา
ไฟฟ้า เชิงสมรรถของเทคโนโลยีส าหรับระบบ CCHP  ประเภทหลกั ได้แก่ เคร่ืองยนต์สันดาป
ภายใน กงัหนัแก๊ส กงัหันแก๊สขนาดเล็ก และเซลลเ์ช้ือเพลิง ท่ีมีใชง้านอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบนั 
โดยเฉพาะค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ เมื่อค  านึงถึง
ความสามารถในการน าความร้อนเหลือท้ิง ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ทั้งในรูปแบบของไอน ้ า น ้ าร้อน 
ก๊าซร้อน รวมถึงการผลิตน ้ าเยน็เพ่ือใชใ้นระบบปรับอากาศ  
 งานวิจยัน้ีท าการศึกษาในการยอมรับการจดัตั้งระบบเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะในเขต
เทศบาล Waste - to – Energy Systems  (WtE)  และศึกษากลไกในการด าเนินการและน าเสนอ
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เคร่ืองมือซ่ึงนโยบายในการจดัตั้งระบบ (WtE)  ในการศึกษาน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการ
ด าเนินการจดัท าแผนธุรกิจส าหรับการสร้างระบบ (WtE) ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆได ้
 
1.2  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะ (WtE) 
 2.  เพื่อน าเสนอเคร่ืองมือทางนโยบายในการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE)  ส าหรับ 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE) อยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง จงัหวดั
นนทบุรี 
 2.  เพื่อน าเสนอเคร่ืองมือเชิงนโยบาย 
 3.  การเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชป้ระชากรในเขตเทศบาลต าบลบางสีทองในการ
ยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE)  โดยเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 2  กลุ่ม คือ  
  1.) ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของผูน้  าทอ้งถ่ิน หัวหน้าสถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน
ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ก  านนัและผูใ้หญ่บา้น จ  านวนทั้งส้ิน  14  คน 
  2.) ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทองจ านวนทั้งส้ิน 
368   ครัวเรือน 
 
1.4  ขั้นตอนการศึกษา 
 1.  ศึกษาทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม  ในการจดัตั้งระบบ (WtE) 
 2.  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการก าหนดประชากรของการศึกษา โดยเลือก
ประชาชนในพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลบางสีทอง จงัหวดันนทบุรี 
 3.  ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล โดยการสร้างแบบสอบถามให้ตรงตาม
วตัถุประสงค์เพื่อเก็บขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ ของแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดร่้างไว ้
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข  
 4. แจกแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบ 
 5. วิเคราะห์และสรุปผล น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ขอ้มลู วิเคราะห์ดว้ยสงัเคราะห์ทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ผูน้  าทอ้งถ่ินในการตดัสินใจ ,ทศันคติของประชาชนในพ้ืนท่ี
เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า  ในการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE) ในเขตต าบลบางสีทอง 
 2.  เพื่อใชยุ้ทธศาสตร์ส าหรับจดัการส่ิงแวดลอ้มในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง ในการ
ยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE)  ท่ีเหมาะสมน าไปประยุกต์ใชใ้นพ้ืนท่ีชุมชนเมืองไดอ้ย่างแทจ้ริง 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  ปัจจุบนัโลกมีการใชพ้ลงังานเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแหล่งพลงังานดงักล่าวนับวนั
จะมีปริมาณนอ้ยลงทุกที และคงตอ้งหมดไปในอนาคต ซ่ึงทั้งโลกให้ความสนใจพลงังานทดแทน
ในรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คงทางดา้นพลงังานระยะยาว ทั้งเป็นการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากพลงังานท่ีไดจ้ากฟอสซิล อนัเป็นสาเหตุส าคญัท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน  
ในการศึกษาเพ่ือทราบถึงการยอมรับของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหากมีการจดัตั้ง ระบบเปล่ียนรูป
พลงังานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to - Energy Systems (WtE)  ต  าบลบางสีทอง ผูศ้ึกษาไดจ้ดั
ท าการศึกษาทฤษฎี หลกัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
2.1 นโยบายทางด้านพลงังานของประเทศไทย 
  ในปัจจุบนัระบบพลงังานของประเทศไทยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล
ไดแ้ก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน ้ ามนั และทรายน ้ ามนัเป็นหลกั ซ่ึงระบบพลงังานแบบ
น้ีมกัมีความเส่ียงต่อปัจจยัภายนอก ซ่ึงประเทศทัว่โลกซ่ึงแสวงหาพลงังานทดแทนรูปแบบใหม่ เพ่ือ
เป็นหลกัประกันความมัน่คงด้านพลงังานในระยะยาว ทั้งพยายามท่ีจะลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดสู่์ชั้นบรรยากาศ 
  2.1.1  นโยบายดา้นพลงังานของรัฐบาล  
   ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลของ นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงต่อ
รัฐสภาเม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 ดงัน้ี “พฒันาพลงังานใหป้ระเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้
มากข้ึน โดยจดัหาพลงังานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ดว้ยการเร่งส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังาน
ประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งให้มีการเจรจากบัประเทศเพ่ือนบา้นใน
ระดับรัฐบาลเพื่อร่วมพฒันาแหล่งพลังงาน วางแผนพลงังานไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของ
เช้ือเพลิงท่ีใช ้เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการจดัหาความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุนการผลิต 
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนท่ีมีศกัยภาพโดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานทางเลือก
อ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ด าเนินการให้นโยบายด้านพลงังานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยสนบัสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเฉพาะการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ
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และชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ (อี 10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ลดภาวะมลพิษ และเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร โดยสนบัสนุน
ใหม้ีการผลิตและใชพ้ลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชน หมู่บา้น ภายใตม้าตรการสร้างแรงจูงใจท่ี
เหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยดัพลงังาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม 
บริการ และขนส่ง โดยรณรงคใ์หเ้กิดวินยัและสร้างจิตส านึกในการประหยดัพลงังานและสนบัสนุน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการ
ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประหยดัพลงังานและมาตรการสนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใชไ้ฟฟ้าในช่วย
การใชไ้ฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งการวิจยัพฒันาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาหาร
ประหยดัพลงังาน ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง 
เพื่อให้มีการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดา้นการจดัหาพลงังาน
ของประเทศ ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานท่ีให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานดา้นต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
โครงการกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาด เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก” (ค  าแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 2559)  
   ค  าแถลงนโยบายของรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อว ันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 ดังน้ี “ส่งเสริมและผลักดันให้
อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซ่ึงถือเป็นส่งเสริมและผลักดันให้
อุตสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายไดใ้ห้ประเทศซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิม
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังานและพฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลางธุรกิจพลงังานของภูมิภาค 
โดยใชค้วามไดเ้ปรียบเชิงภูมิยทุธศาสตร์สร้างเสริมความมัน่คงทางพลงังาน โดยแสวงหาและพฒันา
แหล่งพลงังานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและ
ประเภทพลงังานใหมี้ความหลากหลาย เหมาะสม และย ัง่ยนื ก  ากบัราคาพลงังานใหม้ีราคาเหมาะสม 
เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน ้ ามนัให้เป็นกองทุน
ส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชยราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้
มีการใชก้๊าซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนส่ง และส่งเสริมการใชก้๊าซโซฮอลแ์ละไบโอดีเซลในภาค
ครัวเรือนส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายใหส้ามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลไดอ้ย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี
ทั้งน้ี ใหมี้การพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร ส่งเสริมและผลกัดนัการอนุรักษพ์ลงังานอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยลดระดบัการใชพ้ลงังานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพฒันาอย่าง
ครบวงจร ส่งเสริมการใชอุ้ปกรณ์และอาคารสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพฒันา
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พลงังานท่ีสะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส านึกของผูบ้ริโภค
ในการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจงัและต่อเน่ืองทั้งภาคการ
ผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน” (ค  าแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
2559)  
  จะเห็นได้ว่า การบริหารประเทศของรัฐบาลในแต่ละสมัย ได้ให้ความส าคัญและ
ตระหนักเก่ียวกับกับปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานด าเนินการหา
มาตรการและแนวทางป้องกนัจึงท าใหม้ีการก าหนดนโยบาย การรณรงค์ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสี
เขียวหรือพลงังานสะอาดข้ึน เพ่ือลดมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหก้บัประชาชน รวมถึงแกปั้ญหาภาวะโลกร้อนรัฐบาลจึงมอบหมายใหก้ระทรวงพลงังาน และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีเก่ียวข้องโดยตรงเร่ืองพลงังาน โดย
ท าการศึกษาพลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงหามาตรการและแนวทางป้องกัน 
และจัดท าโครงการรณรงค์ส่งเสริมใชพ้ลงังานสีเขียวหรือพลงังานสะอาดมาผลิตกระแสไฟฟ้า 
เน่ืองจากเลง็เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการน าเช้ือเพลิงจากฟอสซิลผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า การเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลมีการปล่อยของเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศ ของเสียเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการวางแผนด าเนินการ ดงัน้ี  
  แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) เพื่อการอนุรักษ์พลงังาน เสริมสร้างความ
มัน่คงด้านพลงังาน การลดค่าใชจ่้ายครัวเรือน การลดตน้ทุนการผลิตและบริการ การลดการเสีย
ดุลการคา้และการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือน
กระจก ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแกไ้ขปัญหา
ภาวะโลกร้อนนอกจากน้ี ผูน้  ารัฐบาลไดใ้หส้ตัยาบนัต่อผูน้  ากลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) เม่ือ พ.ศ. 2550 ว่าจะร่วมกนัส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวส้ าหรับ พ.ศ. 2573 (แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) 2559)  
  แผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 -
2564) หรือ Alternative Energy Development Plan : AEDP (2012 – 2021) เพื่อก  าหนดกรอบและ
ทิศทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ ลดการพ่ึงพาการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงและพลงังาน
ชนิดอ่ืน ช่วยกระจายความเส่ียงในการจดัหาเช้ือเพลิงเพ่ือการผลิตไฟฟ้า และลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (แผนพฒันาพลงังานทดแทน 25 เปอร์เซ็นต ์ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 2559)  
  แผนอนุรักษพ์ลงังาน (พ.ศ. 2558-2579) เพื่อการอนุรักษ์พลงังาน และเสริมสร้างความ
มัน่คงดา้นพลงังาน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ  
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  ดา้นความมัน่คงทางพลงังาน (Security) เพ่ือความมัน่คงตอบสนองตอ้งการพลงังานของ
ประเทศ สนับสนุนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นการกระจายเช้ือเพลิงเพ่ือลด
ความเส่ียงในการพ่ึงพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง  
  ดา้นเศรษฐกิจ (Economy) เพื่อตน้ทุนพลงังานท่ีเหมาะสมประชาชน และธุรกิจยอมรับได ้
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ecology) เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนการบูรณาการ
แผนพลงังานทุกฉบบั (แผนอนุรักษพ์ลงังาน (พ.ศ.2558-2579) 
 
2.2 พลงังานจากชีวมวลและขยะ 
 2.2.1 แหล่งก าเนิดของชีวมวล 
  ชีวมวล (Biomass) หรือเช้ือเพลิง ชีวมวล เป็นเช้ือเพลิงจากอินทรียส์าร หรือส่ิงมีชีวิต เช่น 
จากผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น แกลบ ฟาง กากออ้ย ตน้ออ้ย กะลาปาลม์ ทะลายปาลม์ เศษ
หญ้า นอกจากน้ีรวมถึงมูลสัตวท่ี์ใชใ้นการเกษตรกรรม เช่น โค สุกร และของเสียจากการแปร
รูปทรงทางการเกษตร เช่น เปลือกสปัปะรด จากโรงงานสัปปะรดกระป๋อง หรือน ้ าเสียจากโรงงาน
เป็นตน้ จะเป็นได้ว่า ชีวมวล เป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดท้ั่วไปรอบ ๆ ตัวเรานั่นเอง และเป็นเช้ือเพลิงท่ี
คนเรารู้จกัและใชก้นัมานาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชใ้นครัวเรือนในชีวิตประจ าวนั เช่น ฟืน ถ่าน 
จนถึงปัจจุบนัยงัมีการใช้อยู่ แมจ้ะไม่แพร่หลาย เพราะมีเช้ือเพลิงอ่ืนทดแทนท่ีประกอบกบัความ
ยุ่งยากการใช้เช้ือเพลิงชนิดน้ี แต่ก็นับว่า ชีวมวลยงัเป็นเช้ือเพลิงหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง สามารถ
เกิดข้ึนใหม่ทดแทนไดต้ลอดเวลา ใชแ้ลว้ไม่หมดไปอยา่งเช้ือเพลิงฟอสซิล จึงมีการศึกษาพฒันาเพ่ือ
ส่งเสริมให้มี ชีวมวล โดยเฉพาะชีวมวลทางการเกษตร ซ่ึงสามารถน ามาเป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ท าให้สามารถลดปริมาณการน าเขา้เช้ือเพลิง
ฟอสซิลจากต่างประเทศและประหยดัเงินตราจ านวนมาก หากมีชีวมวลมาใชเ้พื่อการผลิตไฟฟ้าอยา่ง
เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์เบ้ืองตน้ ท่ีเห็นชดัเจน องค์ประกอบของชีวมวล
หรือ สสารทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ  
  - ความช้ืน (Moisture) หมายถึงปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่ ชีวมวลส่วนมากจะมีความช้ืนค่อนขา้ง
สูง เพราะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ถา้ตอ้งการน าชีวมวลเป็นพลงังานโดยการเผาไหมค้วามช้ืนไม่
ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต ์
  - ส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้(Combustible substance) ส่วนท่ีเผาไหมไ้ดจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
Volatiles matter และ Fixed carbon volatiles matter คือส่วนท่ีถกูเผาไหมไ้ดง่้าน ดงันั้นชีวมวลใดท่ีมี
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ค่า Volatiles matter สูงแสดงว่าติดไฟไดง่้าย 
  ส่วนท่ีเผาไหมไ้ม่ไดคื้อข้ีเถา้ (ASH) ชีวมวลส่วนใหญ่จะมีข้ีเถา้ประมาณ  1-3 เปอร์เซ็นต ์
ยกเวน้แกลบและฟางขา้ว จะมีสดัส่วนข้ีเถา้ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงจะมีปัญหาในการเผาไหม้
และก าจดัพอสมควร (ชีวมวล Biomass 2549) 
 2.2.2 พลงังานชีวมวล 
  พลังงานชีวมวล (Bio-energy) หมายถึง พลังงานท่ีได้จากชีวมวลชนิดต่าง ๆ โดย
กระบวนการแปรรูปชีวมวลใหเ้ป็นพลงังานรูปแบบต่าง ๆ  
  2.2.2.1 การเผาไหมโ้ดยตรง (Combustion) เมื่อน าชีวมวลมาเผาจะไดค้วามร้อนออกมา
ตามค่าความร้อนของชนิดชีวมวล ความร้อยท่ีไดจ้ากการเผาสามารถน าไปใชใ้นการผลิตไอน ้ าท่ีมี
อุณหภูมิและความดนัสูง ไอน ้ าน้ีจะถูกน าไปขบักงัหันไอน ้ า เพ่ือผลิตไฟฟ้าต่อไป ตวัอย่างชีวมวล
ประเภทน้ีคือ เศษวสัดุทางการเกษตรและเศษไม ้
  2.2.2.2 การผลิตก๊าว (Gsasification) เป็นกระบวนการเปล่ียนเช้ือเพลิงแข็งหรือชีวมวลให้
เป็นแก๊สเช้ือเพลิง เรียกว่าแก๊สชีวภาพ (Biogas) มีองค์ประกอบของแก๊สมีแทนไฮโดรเจน และ
คาร์บอนมอนออกไซด ์สามารถน าไปใชก้บักงัหินแก๊ส (Gas Turbiue) 
  2.2.2.3 การหมกั (Fermentation) เป็นการน าชีวมวลมาหมกัดว้ยแบคทีเรียในสภาวะไร้
อากาศ ชีวมวลจะถกูยอ่ยสลายและแตกตวัเกิดแก๊สชีวภาพ (Biogas) ท่ีมีองคป์ระกอบของแก๊สมีเทน 
และคาร์บอนไดออกไซด ์แก๊สมีเทนใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตส์ าหรับผลิตไฟฟ้า 
  2.2.2.4 การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพืช มีกระบวนการท่ีใชผ้ลิต ดงัน้ี 
  กระบวนการทางชีวภาพ ท าการย่อยสลายแป้ง น ้ าตาลและเซลลูโลส จากพืชทาง
การเกษตรใหเ้ป็นเอทานอล เพ่ือใหเ้ป็นเช้ือเพลิงเหลวในเคร่ืองยนตเ์บนซิน 
   กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี โดยสกดัน ้ ามนัออกจากพืชน ้ ามนัจากนั้นน าน ้ ามนัท่ีได้
ผา่นกระบวนการ Trans Esterification เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล 
  กระบวนการใชค้วามร้อนสูง เช่น กระบวนการไพโรไลซิส เมื่อวสัดุทางการเกษตรให้
ความร้อนในสภาพออกซิเจนจะเกิดการสลายตวั เกิดเป็นเช้ือเพลิงในรูปของเหลวและแก๊สผสมกนั 
(ทีมงานโครงการส่งเสริมพลงังานทางเลือกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2555) 
  2.2.2.5  การเปล่ียนแปลงทางเคมีและความร้อนของสารชีวมวล 
  ขอบข่ายทัว่ไปการเผาไหม ้ เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนร่วมการเกิดความร้อนสูงและแสง  
เป็นปรากฏการณ์ท่ีปฏิกิริยาเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยความร้อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยา  เม่ือใชส้ารชีวมวล
เป็นเช้ือเพลิง  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ท่ีมีความร้อนเกิดข้ึนโดยคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ซลัเฟอร์ 
ท่ีเผาไหมไ้ด้และไนโตรเจนซ่ึงอยู่ในสารชีวมวลท าปฏิกิริยากับออกซิเจนเรียกว่าการเผาไหม ้ 
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กระบวนการเผาไหมเ้กิดข้ึนโยปฏิกิริยาไพโรไลซิส  ในปฏิกิริยาการเผาไหมจ้ริงเกิดปรากฏการณ์
หลายอยา่งท่ีซบัซอ้นเช่น  การระเหย การแพร่ การผสม การน าความร้อน การน าพาความร้อน การ
แผรั่งสี และการเกิดเปลวไฟท่ีอุณหภูมิสูง เช้ือเพลิงเผาโดยตรงในเฟสก๊าซในการเผาไหมเ้ป็นแบบ
เปลวไฟชนิดผสมมาก่อน(Premix  combustion) และการเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิง        แผ่กระจาย 
(Diffuse  combustion) เช้ือเพลิงของเหลวถกูเผาเหมือนเป็นก๊าซเผาไหมไ้ดใ้นเฟสก๊าซหลงัจากการ
ระเหยท่ีพ้ืนผิวซ่ึงเรียกว่าการเผาแบบระเหย น ้ ามนัจะถูกเผาในการเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิงระเหย
(Evaporation  combustion) แต่การเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิงสลายตวั(Decomposition  combustion) ยงั
ด าเนินการต่อไปซ่ึงจะสลายเช้ือเพลิงบางส่วนโดยความร้อนท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาเช้ือเพลิงระเหย
(Evaporation combustion) แต่การเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิงสลายตัว Decompositionเช้ือเพลิงระเหย
(Evaporation  combustion) แต่การเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิงสลายตวั(Decomposition  combustion) ยงั
ด าเนินการต่อไปซ่ึงจะสลายเช้ือเพลิงบางส่วนโดยความร้อนท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยา 
   รูปแบบของการเผาไหม ้รูปแบบของการเผาไหมรู้ของการเผาไหมส้ารชีวมวลโดยตรง
ซ่ึงเป็นของแข็งนั้นไดแ้ก่  การเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิงระเหย(Evaporation  combustion)  การเผาไหม้
แบบเช้ือเพลิงสลายตวั (Decomposition  combustion)  การเผาไหมท่ี้พ้ืนผิว(Surface  combustion) 
การเผาไหมแ้บบชา้ๆท่ีไม่มีไฟแต่มีควนั (Smoldering combustion)  ในการเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิง
ระเหยนั้นเช้ือเพลิงจะประกอบดว้ยสารประกอบพ้ืนฐานซ่ึงโครงสร้างโมเลกุลจะมีจุดหลอมเหลวต ่า
และระเหยไดโ้ดยการใหค้วามร้อนและท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนในเฟสก๊าซและเกิดการเผาไหม ้ ใน
การเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิงสลายตวั  ก๊าซท่ีเกิดข้ึนจากการสลายตวัโยการให้ความร้อน H2 Co  Cm Hn 
H2 O และ Co2   ซ่ึงจะท าใหป้ฏิกิริยากบัออกซิเจนในเฟสก๊าซและเกิดเปลวไฟและการเผาไหม ้ โดย
ปกติชาร์นั้นจะเหลือหลงัจากการเผาไหมช้นิดน้ีและถกูเผาดว้ยการเผาไหมท่ี้พ้ืนท่ีผิว  การเผาไหมท่ี้
พ้ืนท่ีผวิเกิดในกรณีของสารองคป์ระกอบ ประกอบดว้ยคาร์บอนท่ีมีสารระเหยไดส้ะสมอยู่เล็กน้อย
เท่านั้น  เช่น  ถ่านหิน  ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์หรือไอน ้ าจะแพร่เขา้ไปในรูท่ีมีอยู่ใน
พ้ืนผวิของของแข็งสารนั้นและเกิดการเผาไหมโ้ดยปฏิกิริยาท่ีพ้ืนท่ีผวิ  การเผาไหมช้า้ๆแบบไม่มีไฟ
แต่มีควนันั้นเป็นปฏิกิริยาการสลายตวัด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิต  ่ากว่าอุณหภูมิจุดไฟติดของสาร
ระเหยของเช้ือเพลิงท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เช่นนั้นเช่น  ไม ้ ถา้การติดไฟท าให้เกิดควนัหรือ
อุณหภูมินั้นเกินกว่าจุดติดไฟการเผาไหม ้ การเผาไหมก้ารเผาไหมท่ี้มีไฟจะเกิดข้ึน  รูปแบบการเผา
ไหมข้องสารชีวมวลโดยตรงในอุตสาหกรรมนั้น  ไดแ้ก่  การเผาไหมแ้บบเช้ือเพลิงสลายตวัและการ
เผาไหมท่ี้พ้ืนผวิ 
   วิธีการเผาไหมใ้นอุตสาหกรรมการเผาไหม ้ อากาศส่วนเกินถูกเติมเขา้ไปในปริมาณ
หน่ึงเพ่ิมจากปริมาณอากาศทางทฤษฏีท่ีตอ้งใชใ้นการเผาไหมข้องสารชีวมวล  ถา้อตัราการเติม
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อากาศส่วนเกินสูงเกินไปจะท าใหอุ้ณหภูมิในการเผาไหมล้ดต ่าลงและประสิทธิภาพในการเผาไหม้
ลดต ่าลงดว้ย  ดงันั้นวิธีในการเผาสารชีวมวลถกูน ามาใช ้ ไดแ้ก่  การเผาไหมแ้บบตะกรับ(แบบน่ิง 
และแบบเคล่ือนไหว)(Fixed grate,moving grate)  
  การเผาไหมแ้บบฟลอิูไดซ์เบด( Fluidized bed  combustion )  การเผาไหมแ้บบตาร์ฮาร์ท
แบบหมุน ( Rotary hearth furnace combustion  )  การเผาไหมแ้บบเตาเผา ( Burnce combustion )  
รูปแบบการเผาในแต่ละวิธีแสดงดงัในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  ชนิดการเผาไหมแ้ละรูปแบบของสารชีวมวล  
  
วิธีการเผาไหม ้ ชนิดของการเผาไหม ้ ลกัษณะส าคญั 

การเผาไหมแ้บบ 
(Fixed  Bed  ) 

ตะกรับวางแนวนอน/เอียงตะกรับ
ท่ีมีน ้ าหล่อเย็นตะกรับท่ีมีการท้ิง
ข้ีเถา้ 

ตะกรับเป็นชั้นหรือเป็นแบบเอียงชัน  
ในการเผาไหมข้องสารชีวมวลเป็นการ
เผาไหมพ้ื้นผิว  ใชใ้นเตาเผาแบบBatch  
ขนาดเล็ก ส าหรับสารชีวมวลท่ีมีข้ีเถา้
นอ้ย 

การเผาไหมแ้บบ 
(Moving  Bed) 

ตะกรับเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ตะกรับ
เคล่ือนท่ีไปข้างหลงัตะกรับแบบ
เป็นขั้นตะแกรงคลา้ยบานเกลด็ 

ตะก รับจะ ค่อยๆเค ล่ือน ท่ีและถู ก
แบ่งเป็นโซนเผาไหม ้ เน่ืองจากมีการ
ปล่อยข้ีเถา้อย่างต่อเน่ือง  ท าให้ตะกรับ
มีขนาดใหญ่  เพ่ือลดการกีดขวางข้ีเถา้
ในการเผา  สามารถใช้กับเช้ือเพลิงได้
ตั้งแต่เป็นเศษเลก็ๆจนถึงขนาดบลอ๊ก 

การเผาไหมแ้บบ 
(Fiuidized Bed ) 

การเผาไหมแ้บบฟลอิูไดซเ์บดแบบ
ฟองอากาศ  การ เผาไหม้แบบ
ระบบฟลอิูไดซเ์บดแบบหมุนเวียน 

การใช้ทรายเป็นโดยให้ทรายและเช้ือ 
เพลิงท่ีอยู่ในเตาหลอมนั้นอยู่ในสภาวะ
เดือดท่ีมีความดนัของอากาศในการเผา
ไหมสู้งและเกิดการเผาไหมผ้่านความ
ร้อนท่ีกักเก็บในทรายและส่งผลผ่าน
ความร้อนของทรายเหมาะส าหรับเช้ือ 
เพลิงท่ีมีความช้ืนสูงและมีคุณภาพต ่า 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 
วิธีการเผาไหม ้ ชนิดของการเผาไหม ้ ลกัษณะส าคญั 

การเผาไหม ้
(Rotary  Hearth  
Furnance) 

เตาหลอมแบบ  Kiln ใชส้ าหรับการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีกา
ปริมาณความช้ืนสูง เช่น  กากตะกอน
ของสารอินทรียเ์หลวและเศษอาหาร
หรือของเสียขนาดใหญ่  ความสามารถ
ในการไหลถกูจ ากดัขนาดของเช้ือเพลิง 

การเผาไหม ้
( Burner ) 

เคร่ืองพ่นไฟ ( Burner ) เผาผงไมห้รือผงละเอียด เช่น  เน้ือเยือ่ท่ี
อยูส่่วนกลางของล าตน้ออ้ยดว้ย             
( Burner) เหมือนกบัท่ีเผาเช้ือเพลิงเหลว 

 

  การประยกุตใ์ช ้การเผาไหมข้องชีวมวลเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดเพื่อท่ีจะไดพ้ลงังานออกมาและ
ถกูใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพราะเทคโนโลยีของเช้ือเพลิงฟอสซิลสามารถใชป้ระยุกต์ได ้เน่ืองจากการ
เกิดข้ึนของ NOx Sox HCI และ ไดออกซินต ่าซ่ึงเป็นข้อดีของการเผาไหม้สารชีวมวลและ
ความสามารถในการเกิดเปลวไฟนั้นยอดเยีย่ม ความร้อนของการเผาไหมน้ั้นถกูน าไปใชส้ าหรับการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตความร้อนโดยกูค้วามร้อนคืนผ่านการถ่ายเทความร้อนของตวักลาง
เช่นไอน ้ าและน ้ าร้อนโดยใช้บอยเลอร์และเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน ในส่วนของปริมาณของ
ความร้อนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดแ้ละศูนยก์ลางของพลงังานในแหล่งอุตสาหกรรมท่ีมีใชเ้ช้ือเพลิง    
ท่ีผลิตพลงังานร่วม 2 รูปแปบไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและพลงังานความร้อน เช่น เศษไม้
และของเสียทางการเกษตรซ่ึงใชอ้ย่างกวา้งขวาง โรงไฟฟ้าและโรงงานท่ีน าความร้อนไปใชเ้ป็น
ประโยชน์โดยไม่ไดค้  านึงถึงขนาดใชเ้ปลือกขา้ว ชานออ้ย เศษไม ้เศษปาลม์น ้ ามนั และมูลไก่เป็น
เช้ือเพลิง เป็นตน้  
 2.2.3 พลงังานจากขยะ 
  ขยะ (Waste) หมายถึง ส่ิงของท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต และการอุปโภค ซ่ึง
เส่ือมสภาพจนใชไ้ม่ได ้จ  าแนกตามลกัษณะของขยะมี 2 ประเภท คือ 
  ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความช้ืนมากกว่าร้อยละ 50 จึงติดไฟไดย้าก ขยะ
ประเภทน้ีมีเกิดกล่ินเน่าเหม็น เป็นส่ิงท่ีเหลือใชท่ี้มีความช้ือน้อย จ  าแนกได ้2 ชนิด คือ ขยะท่ีเป็น
เช้ือเพลิงและขยะท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง  
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  ปัจจุบนัมีการคดัคา้นเทคโนโลยีก  าจดัขยะท่ีสามารถแปลงขยะเป็นพลงังานและใชผ้ลิต
กระแสไฟฟ้าไดแ้ก่ 
  2.2.3.1  เทคโนโลยกีารฝังกลบ และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill 
gas to energy) ขยะท่ีถกูฝังในหลุมฝังกลบจะเกิดการย่อยสลายดว้ยจุลินทรีย ์ซ่ึงมีทั้งท่ีใชอ้อกซิเจน
และไม่ใชอ้อกซิเจนในการท าปฏิกิริยา ท าใหเ้กิดก๊าซชีวภาพซ่ึงมีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบ
หลกัและรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมลูฝอยเมื่อน ามาเปล่ียนเป็นพลงังาน  
  2.2.3.2  เทคโนโลยเีตาเผาขยะ (Incineration) เป็นการเผาขยะในเตาท่ีมีการออกแบบเป็น
พิเศษใหใ้ชก้บัขยะ ทีมีความช้ืนสูงและท่ีมีความร้อนท่ีแปรผนัได ้ซ่ึงพลงังานความร้อนท่ีไดน้ ามาใช้
ในการผลิตไอน ้ าหรือท าน ้ าร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า 
  2.2.3.3  เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงจากขยะชุมชน (Municipal Solid Waste 
Gasification :MSW Gasification) เป็นกระบวนการท าให้ขยะเป็นก๊าซโดยการท าปฏิกิริยาแบบไม่
สมบูรณ์ (Partial Combustion) โดยสารอินทรียใ์นขยะจ าท าปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจน 
ปริมาณจ ากดัท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซดไ์ฮโดรเจน และก๊าซเช้ือเพลิงซ่ึงน าไปผลิตไฟฟ้า
หรือใหค้วามร้อนโดยตรง 
  2.2.3.4  เทคโนโลยยีอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Auaerobic Digestion) เป็นการน าขยะ
ประเภทเศษอาหาร เศษผกัและผลไมไ้ปหมกัในบ่อหมกัแบบปิด ซ่ึงอาจมีรูปแบบถงัหมกัขยะต่าง ๆ 
โดยจะตอ้งคดัแยกขยะซ่ึงใชเ้ฉพาะขยะอินทรียผ์ลการยอ่ยสลายดว้ย จุลินทร์แบบไม่ใชอ้อกซิเจน จะ
ท าใหส้ารอินทรียส์ลายเปล่ียนเป็นสลายก๊าซชีวภาพ โดยมีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลกั
และสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตพลงังานได ้
  2.2.3.5  เทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Devived Fuel : RDF) น าขยะมูลฝอยมา
ผา่นกระบวนการคดัแยกวสัดุท่ีเผาไหมไ้ด ้ โดยตอ้งมีการฉีกหรือตดัขยะมูลฝอยออกเป็นช้ินเล็ก ๆ 
ผ่านกระบวนการจดัการเพ่ือปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพทางเคมีท าให้เป็นเช้ือเพลิงขยะและ
สามารถน าไปใชใ้นการผลิตพลงังานได ้
  2.2.3.6  เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ก (Plasma Are) ใชก้๊าซร้อนซ่ึงมีอุณภูมิสูงกว่า 3,000 
องศาเซลเซียส ท าให้ขยะเกิดการหลอมละลาย สารอนินทรียใ์นขยะจะกลายเป็นเศษแก้ว ส่วน
สารอินทรีย ์และไฮโดรคาร์บอน เช่น พลาสติกหรือ....จะกลายเป็นก๊าซ 
  2.2.3.7  เทคโนโลยกีารแปรรูปขยะเป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นการเปล่ียนแปลงขยะประเภท
พลาสติกใหเ้ป็นน ้ ามนัโดยวิธีการเผาในเตาแบบไพโรโลซิส (Paralysis) ดว้ยการควบคุมอุณภูมิและ
ความดนัและใชต้วัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิดการสลายตวัของโครงสร้างพลาสติก 
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(De Polymerization) ไดผ้ลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงเป็นของเหลว สามารถน าไปผ่านกระบวนการกลัน่เพ่ือ
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเหลวเชิงพาณิชยไ์ด ้(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 2555) 
 
2.3  CHP คอือะไร 
  CHP ยอ่มาจาก Combined Heat and Power หมายถึง การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน
จากแหล่งก าเนิดเดียวกนัในเวลาเดียวกนั เน่ืองจากประสิทธิภาพของพลงังานนั้นสูงกว่าในกรณีท่ี
ผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งเดียว ดงันั้นจึงให้ความสนใจ CHP โดยมุมมองดา้นประสิทธิภาพในการใช้
พลงังาน   
 2.3.1 การเปล่ียนแปลงพลงังานใน CHP  
  เพื่อท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากสารชีวมวล พลงังานของสารชีวมวลจะถูกเปล่ียนในรูป
ของพลงังานจน โดยไดนาโมจะเปล่ียนจากพลงังานจนเป็นกระแสไฟฟ้า หลกัการในการเปล่ียน
พลงังานของสารชีวมวลในรูปพลงังานจนดงัต่อไปน้ี 1) ไอน ้ าผลิตจากความร้อนจากการเผาไหม้
ของสารชีวมวลและไอน ้ าไปหมุนกงัหนัไอน ้ า 2) ก๊าซท่ีเผาไหมไ้ดเ้กิดจากไพโรไลซิสหรือการย่อย
สลายชีวมวลของจุลินทรียแ์ละก๊าซเหล่านั้นจะถูกใชโ้ดยเคร่ืองยนต์แก๊สหรือกงัหันก๊าซ ในกรณีท่ี
ความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมถ้กูเปล่ียนในรูปพลงังานจน ดงันั้นพลงังานความร้อนทั้งหมดจะไม่
สามารถเปล่ียนเป็นพลงังานจนได ้บางส่วนของความร้อนจะถูกปล่อยออกมา ประสิทธิภาพของ
พลังงานจากการใช้สารชีวมวลนั้ นจะพัฒนาได้ถ้าหากความร้อนเหล่าน้ีถูก เก็บพร้อมด้วย
กระแสไฟฟ้า CHP จึงมีขอ้ดีในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเปล่ียนพลงังาน  
 2.3.2  ความเป็นไปไดข้องโรงงานขนาดใหญ่ 
  CHP สามารถประยกุต์ใชใ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เหตุผลในการตั้งโรงไฟฟ้าความร้อน
และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใกลช้ายฝ่ังและแม่น ้ าขนาดใหญ่เพ่ือใชน้ ้ าทะเลหรือน ้ าจืดถ่ายเทความร้อน 
ในทางตรงกนัขา้มในกรณีการขายความร้อนท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าใหโ้รงงานอ่ืน ๆ และถกูพิจารณาว่า
เป็นแหล่งพลงังานเม่ือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถกูสร้าง 
 2.3.3  ความสามารถในการประยกุตใ์ชข้องโรงงานและบา้นเรือน 
  โรงงาน CHP สามารถออกแบบและสร้างในโรงงานและบา้นเรือนตามความตอ้งการของ
ปริมาณพลงังงานไฟฟ้าและความร้อน ความร้อนท่ีไดน้ั้นมีขอ้มลูจ  าเพาะตั้งแต่ไอน ้ าอุณหภูมิสูงและ
ความดนัสูงไปจนถึงน ้ าอุ่น การเก็บความร้อนนั้นท าไดง่้ายกว่าท่ีอุณหภูมิต  ่าและความดนัต ่า ไอน ้ า
และน ้ าร้อนนั้นสามารถจดัเตรียมไดโ้ดยโรงงาน CHP ท่ีมีบอยเลอร์ เม่ือใชส้ารชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง 
ประสิทธิภาพในการก าเนิดพลงังานนั้นลดลงเม่ือขนาดของโรงงานนั้นเล็กลง ดังนั้นขั้นต ่าของ
ผลผลิตในกรณีของกระบวนการของบอยเลอร์และกังหัน ในขนาดผลผลิตกระแสไฟฟ้า 2000 
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กิโลวตัต์หรือมากกว่าและในกรณีของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่และเคร่ืองยนต์แก๊ส ในขนาด
ผลผลิต 50 กิโลวตัตห์รือมากกว่า 
 
 ตวัอยา่ง 
  ตวัอย่างของโรงงาน CHP ขนาดเล็กซ่ึงใชไ้มชี้วมวลตามรูปดา้นล่าง เศษไมเ้ล็ก ๆ จาก
โรงงานถกูใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการไพโรไลซิสและแก๊สซิฟิเคชัน่ โดยมีกระแสไฟฟ้า อากาศ
ร้อน น ้ าร้อนและน ้ าเยน็ถกูป้อนใหก้บัโรงงาน แผนผงักระบวนการดงัท่ีแสดงตามรูป 
 

 

ภาพที่ 2.1  แผนผงักระบวนการระบบ  CHP  

ที่มา:  คู่มือสารชีวมวลเอเชีย หนา้ 87  

  ผลผลิตกระแสไฟฟ้าขาออกรวมทั้งหมดเท่ากบั 175 กิโลวตัต์และพลงังานขาออกสุทธิ

ทั้งหมดเท่ากบั 157 กิโลวตัตค์วามร้อนขาออกในรูปของอากาศร้อน (67 องศาเซลเซียส) เท่ากบั 174 

กิโลวตัต ์(150 เมกกะแคลอร่ีต่อชัว่โมง) ในรูปของน ้ าร้อน (80 องศาเซลเซียส) เท่ากบั 116 กิโลวตัต ์

(100 เมกกะแคลอร่ีต่อชัว่โมง) และในรูปของน ้ าเยน็ (7 องศาเซลเซียส) เท่ากบั 70 กิโลวตัต์ (60 

เมกกะแคลอร่ีต่อชัว่โมง) ประสิทธิภาพของพลงังานในโรงงานสามารถเพ่ิมไดโ้ดยใชค้วามร้อนท่ีถกู

ปล่อยออกมาในรูปควนัหรือน ้ าหล่อเยน็  

 2.3.4  หลกัเกณฑข์อง CHP 
  หลกัเกณฑ์ส าคญัส าหรับ CHP คือระบบดังกล่าวนอกจากผลิตไฟฟ้าแลว้ ยงัต้องน า
พลงังานความร้อนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ อาจจะน าไปผลิตไฟฟ้า
เพ่ิมเติมโดยน าไปผลิตไอน ้ าและผา่นไปในกงัหันไอน ้ า น าไปใชเ้พ่ือให้ความร้อนกบักระบวนการ
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ผลิตอ่ืน  เช่น การน าความร้อนท่ีเหลือไปผลิตไอน ้ าและน าไอน ้ านั้นไปใชใ้นกระบวนการท าอาหาร
หรือท าความสะอาดต่อไป หรือน าไปใชใ้นระบบท าความเยน็ เช่น ในระบบท าความเยน็แบบดูดซบั 
(Absorption chillers) เป็นตน้ ประโยชน์ส าคัญของ CHP ก็คือการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้
พลงังานนั่นเอง เม่ือน าเช้ือเพลิงจ านวนหน่ึงมาผลิตไฟฟ้า โดยปกติจะสามารถใชป้ระโยชน์ของ
พลงังานจากเช้ือเพลิงนั้นไดเ้พียงจ านวนหน่ึงเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือจะถูกปล่อยท้ิงไปกบัไอเสียของ
กงัหนัก๊าซเคร่ืองยนตห์รือหมอ้ไอน ้ า ถา้พลงังานท่ีเหลือน้ีถกูน ามาใชป้ระโยชน์ แมจ้ะเพียงบางส่วน
ก็ตาม ก็จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานให้สูงข้ึน เป็นการประหยดัพลงังานซ่ึงท าให ้      
มีผลประโยชน์ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการท าให้ตน้ทุนการผลิต
ต ่าลง เพื่อความสามารถในการแข่งขนั ลดการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศ และในท่ีสุดก็เป็นผลดี
กบัระบบเศรษฐกิจ หรือผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือมีการลดการใชพ้ลงังาน ก็เป็นการลดการ
สร้างมลภาวะใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจน
ออกไซด ์ตลอดจนฝุ่ นละอองท่ีจะถกูปล่อยออกสู่บรรยากาศ  
 2.3.5. ประโยชน์ของ CHP ท่ีจะเห็นไดง่้าย ๆ จาก ตวัอย่างของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็น
โรงงานผลิตอาหารหรือโรงงานผลิตเคร่ืองใชต่้าง ๆ มีความตอ้งการไฟฟ้าและพลงังานความร้อนใน
กระบวนการผลิต โรงงานเหล่าน้ีมกัใชไ้ฟฟ้าจากระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวงหรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมกัจะมีหมอ้ไอน ้ า (Boiler) ท่ีใชน้ ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง 
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งจะผลิตและส่งจ าหน่ายตามระบบส่งและจ าหน่าย โดนไม่มีการน า
พลงังานความร้อนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไปใชป้ระโยชน์ แต่อย่างใด ทั้งน้ีเป็นเพราะ
โรงไฟฟ้าอยูห่่างจากแหล่งท่ีมีความตอ้งการพลงังานความร้อน พลงังานความร้อนเหลือเหล่าน้ีกลบั
กลายเป็นภาระใหก้บัโรงไฟฟ้าท่ีตอ้งก  าจดัท้ิง ถา้แบ่งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่น้ีออกเป็นโรงไฟฟ้าขนาด
เลก็ท่ีพอเหมาะกบัความตอ้งการของโรงงานหน่ึงโรงงานใดหรือกลุ่มโรงงาน แลว้ยา้ยโรงไฟฟ้าน้ีมา
ตั้งใกล ้ๆ กบัโรงงานนั้นเพ่ือผลิตไฟฟ้าป้อนให้กบัโรงงาน พลงังานความร้อนท่ีเหลือจากการผลิต
ไฟฟ้าก็ส่งให้โรงงานั้นเพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานนั้นต่อไป โรงงานนั้นก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีหมอ้ไอน ้ าเป็นของตนเอง ไม่ตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงเพ่ิม ตอ้งการใชไ้อน ้ าเม่ือไรก็เปิดวาลว์บน
ท่อไอน ้ าท่ีต่อตรงมาจากโรงไฟฟ้าซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากโรงงาน ไม่ตอ้งเสียเวลาผลิตไอน ้ าเอง เม่ือจะ
หยุดกระบวนการผลิตก็เพียงแต่ปิดวาลว์ไอน ้ า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small power producer) ใน
ประเทศเราก็เป็นโรงไฟฟ้าในลกัษณะน้ี ประสิทธิภาพโดยรวมของการใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิงตั้ง
ตน้ก็จะสูงข้ึนอยา่งมาก ไม่เพียงแต่โรงงานเท่านั้นท่ีไดรั้บประโยชน์จาก CHP โรงแรม โรงพยาบาล 
อาคาร ส านักงานก็สามารถใชป้ระโยชน์จาก CHP ได ้พลงังานความร้อนเหลือสามารถน าไปใช้
โดยตรงในการท าความสะอาด ท าอาหาร หรือน าไปใชใ้นกระบวนการท าความเยน็ก็ได ้ในปัจจุบนั
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มีการพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดเล็กลงและมีความคุม้ทุนทางการเงิน 
แต่เดิมโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เท่านั้นท่ีจะมีความคุม้ทุนในเงินลงทุน โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจะคุม้ทุนยาก
กว่ามาก นัน่คือ โรงไฟฟ้าท่ีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงขนาดรวม 100 เมกะวตัต์หรือใหญ่กว่าน้ี 
ตอ้งใชเ้งินลงทุนราว 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือรวม 1 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อเมกะวตัต์ ถา้เป็น
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็รวม 10-50 เมกะวตัต ์ตอ้งใชเ้งินลงทุนมากข้ึนถึง 1.4-1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อเม
กะวตัต ์และจะหากงัหนัก๊าซท่ีมีขนาดเลก็ราว 1-2 เมกะวตัต์ไดย้าก แต่ปัจจุบนัน้ีมีกงัหันก๊าซขนาด
เลก็ถึงราว 1.7 เมกะวตัตอ์อกจ าหน่ายด้วยเงินลงทุนทั้งระบบราว 1.2-1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ อีกทั้ง
การติดตั้งก็สะดวก อุปกรณ์ทั้งระบบสามารถบรรจุอยูภ่ายในตูค้อนเทนเนอร์เพียงผูเ้ดียว จะยกไปท่ี
ไหนก็ท าได ้การบ ารุงรักษาก็ไม่ยุง่ยากเม่ือถึงก  าหนดตอ้งซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ก็ไม่ตอ้งหยดุเดินเคร่ือง
เป็นเวลานาน ๆ เพียงแต่น าส่วนส าคญัของกงัหันก๊าซท่ีเรียกว่า Hot Section อนัใหม่มาใส่แทนอนั
เดิม ใชเ้วลาเพียง 2-3 วนัเท่านั้นเองก็สามารถเดินเคร่ืองไดต้ามปกติ 
  ทางดา้นเทคนิคไดม้ีการพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและกงัหนัก๊าซไปอยา่งมาก ใกลชิ้ดและ
เหมาะสมกบัผูใ้ชท่ี้มีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าไม่มาก แต่ตอ้งการพลงังานความร้อนควบคู่ไป
ดว้ย มีความคุม้ทุนในระยะเวลาไม่นานนกั ยงัช่วยประหยดัพลงังานไดอี้กดว้ย ยิ่งถา้มีการน าระบบ 
CHP มาใช้ให้มากข้ึน ก็ยิ่งเป็นการช่วยประหยดัพลงังานของประเทศลดการสูญเสียพลงังานใน
ระบบสายส่ง ไฟฟ้า ลดการน าเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และถา้มีมาตรการสนับสนุนผูติ้ดตั้ง
ระบบ CHP ดว้ยการใหเ้ครดิตภาษีเช่นน้ี การติดตั้งระบบ CHP คงจะกวา้งขวางยิง่ข้ึน อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาโอกาสทางการตลาดของ CHP ท่ีแคลิฟอร์เนียโย Electric Power Research Institute 
พบว่ายงัมีอุปสรรคหลายประการท่ีท าใหผู้ล้งทุนลงัเลท่ีจะติดตั้งระบบ CHP ทั้ง ๆ ท่ีเห็นประโยชน์
อยา่งมาก อุปสรรคและขอ้เสนอใหแ้กไ้ข เช่น ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการเช่ือมโยงเขา้กบัระบบส่ง
และจ าหน่ายของการไฟฟ้า ซ้ือก๊าซธรรมชาติในราคาท่ีถูกกว่าในปัจจุบนั ยกเลิกค่าปรับในกรณีท่ี
เลิกขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฯ เครดิตภาษีให้กบัผูผ้ลิต CHP (ซ่ึงก็ไดแ้ลว้) เงินกูด้อกเบ้ียถูก ขั้นตอน
การขออนุญาตท่ีรวดเร็วข้ึน ฟังดูก็ใกลเ้คียงกบัปัญหาอุปสรรคของเรา ในรายงานน้ีไดแ้สดงประเด็น
หน่ึงท่ีน่าสนใจ นั่นคือประโยชน์สุทธิทางสังคม (Social net benefits) ดงัในรูปขา้งล่างน้ี ซ่ึงแสดง
มลูค่าปัจจุบนั (Net present value-NPV) ของประโยชน์จนถึงปี ค.ศ.2020 ท่ีเจา้ของ CHP การไฟฟ้า
ทอ้งถ่ิน และสังคมโดยรวม จะไดรั้บจากนโยบายต่างๆ ท่ีทางรัฐน าเสนอ นโยบายท่ีน าเสนอก็มี
หลายอย่าง ทั้งไม่ให้ส่ิงจูงใจ เพ่ิมส่ิงจูงใจ ให้การสนับสนุนทางการตลาดปานกลางจนถึงอย่าง
รุนแรง ผลประโยชน์ท่ีเจา้ของ CHP ไดรั้บแสดงดว้ยแท่งสีเขียวซ่ึงเป็นบวก ผูเ้สียประโยชน์เป็นการ
ไฟฟ้าทอ้งถ่ินซ่ึงแสดงดว้ยแท่งสีม่วง ถึงจะมีผูเ้สียประโยชน์แต่ผลประโยชน์โดยรวมทางสังคม
แสดงดว้ยรูปสามเหล่ียมเป็นบวกโดยตลอด ยิ่งมีการติดตั้ง CHP มากข้ึนผลประโยชน์โดยรวมทาง
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สงัคมท่ียิง่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีผลประโยชน์ดงักล่าวหมายรวมถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีสามารถ
หลีกเล่ียงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ฯลฯ โดยประเมินเป็นมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 2.2  แนวโนม้ทางพลงังานในอนาคตถึง ค.ศ. 2020 
 
  จึงเป็นท่ีมัน่ใจไดว้่า CHP เป็นนโยบายท่ีสมควรไดรั้บการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง จากทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าผูใ้ดเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ ผูใ้ดเป็นผูเ้สียประโยชน์   แต่

ค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวมทางสงัคมเป็นหลกั 
 
2.4  ระบบการผลติระบบไฟฟ้าความร้อนและความเยน็ร่วม (CCHP) ส าหรับประเทศไทย  
  ระบบ CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power)  สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด้
อย่างกวา้งขวาง ทั้งในโรงงานผลิตไฟฟ้าสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยก์รรม 
ตลอดจนภาคท่ีอยูอ่าศยั ดงันั้น การประเมินศกัยภาพของก าลงัผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ CCHP จึงอาจท า
ใหข้อ้มลูขนาดก าลงัผลิตติดตั้งท่ีนิยมใชใ้นสถานประกอบการกลุ่มต่าง ๆ และประมาณการจ านวน
สถานประกอบการในแต่ละกลุ่มนั้น ๆ ท่ีมีศกัยภาพและความเป็นไปไดใ้นการน าระบบ CCHP มา
ประยกุตใ์ช ้โดยประเมินศกัยภาพ หรือการก าหนดค่าเป้าหมาย ค านวณไดจ้าก การหาผลรวมของค่า
ผลคูณระหว่างขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งเฉล่ียท่ีนิยมใชส้ าหรับสถานประกอบการ แต่ละกลุ่มกับ
จ านวนสถานประกอบการของกลุ่มนั้น รวมทั้งกลุ่มท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ซ่ึง
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กลุ่มต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึง อาจประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (CCHP Power Plant) โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงแรม ศนูยก์ารคา้ ศูนยกี์ฬา อาคารส านักงาน ระบบปรับ
อากาศแบบศนูยท์อ้งถ่ินส าหรับเขตพ้ืนท่ีธุรกิจหรือศนูยก์ลางเมือง เป็นตน้ 
  การก าหนดสดัส่วนก าลงัผลิต CCHP ท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยนั้น ควรพิจารณา
จากปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ การประเมินศกัยภาพตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี และ
ขอ้มลูสถิติการเพ่ิมข้ึนของการใชง้านในต่างประเทศ จากนั้นน ามาก าหนดเป้าหมายในเชิงนโยบาย
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานปฐมภูมิของประเทศต่อไป 
  ก าลงัการผลิต CCHP ในต่างประเทศ ถึงแมจ้ะพบว่า ปัจจุบนัยงัมีสัดส่วนอยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 5-20  ของก าลงัผลิตโดยรวมของโรงไฟฟ้าความร้อนทั้งหมด อยา่งไรก็ดี จะเห็นว่าในช่วง 15 
ปียอ้นหลงัมาน้ี (ตั้งแต่ ค.ศ.1996-2010) ปริมาณการติดตั้งใชง้านก าลงัผลิตแบบ CCHP เพ่ิมสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วในทุกประเทศท่ีส ารวจ โดยอตัราการเพ่ิมข้ึนดงักล่าว อาจมีค่าสูงข้ึนเป็น 1-
3  เท่าตวัได ้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 10  ปี  
  ส าหรับประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากขอ้มลู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2552 จะเห็นว่าก  าลงัผลิต
จากระบบ CCHP (SPP Cogeneration) มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับก าลงัผลิต
โดยรวมจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 2.3 โดยอตัราการเพ่ิมข้ึนของก าลงัผลิต 
CCHP ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั เกือบจะคงท่ี และคิดเป็นสดัส่วนร้อยโดยเฉล่ียอยู่
ท่ีประมาณร้อยละ 10  ของก าลงัผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนโดยรวมของทั้งประเทศ 
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ภาพที่ 2.3  SPP  Cogeneration  เทียบกบัก าลงัการผลิตโดยรวมจากโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใน
ประเทศไทย  ก  าลงัการผลิตระหว่างปี  พ.ศ. 2552 
 
  อยา่งไรก็ดี หากใชข้อ้มลูของปี พ.ศ. 2552  (สถานะปัจจุบนั) เป็นค่าฐาน และทดลองปรับ
สดัส่วนก าลงัผลิต CCHP เพ่ิมข้ึนจนถึงร้อยละ 100 เทียบกบัก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
โดยรวม จะเห็นว่าปริมาณก าลงัผลิต CCHP จะมีค่าแสดงดงัรูป ท่ี 2.3 จากปริมาณก าลงัผลิต CCHP 
ดงักล่าว เม่ือพิจารณาค่าประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานปฐมภูมิโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ของทั้งประเทศ โดยใชส้มมุติฐานประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP (nCCHP) เปรียบเทียบ
ค่าท่ีร้อยละ 60 (ต ่า) 70 (ปานกลาง) และ 80 (สูง) ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าอา้งอิงจากความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยใีนปัจจุบนั ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 ก่อนหนา้น้ีแลว้ และหากค านวณปริมาณเช้ือเพลิง
ท่ีใชโ้ดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP และไมใ่ช่ประเภท CCHP      แปรตามสดัส่วนก าลงัผลิต 
CCHP ดังสมการท่ี 3 และ 4 จะพบว่าค่าประสิทธิภาพการใช้พลงังานปฐมภูมิโดยรวมของทั้ง
ประเทศ (คิดเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน/พลงัความร้อนร่วม กล่าวคือ คิดท่ี Heat 

non-CCHP =0) ดงันิยามตามสมการท่ี 1 ขา้งตน้ สามารถเพ่ิมสูงข้ึนไดต้ามสัดส่วนของการใชง้านระบบ 
CCHP ท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงไดด้งัในภาพท่ี 2.4 
 

 
 
ภาพที่ 2.4  ปริมาณ CCHP ในปี พ.ศ. 2522 หากปรับสัดส่วนก าลงัการผลิต  CCHP   เพ่ิมข้ึนจนถึง
ร้อยละ100 %  ก าลงัผลิต(2-1) 



21 
 

       
        (                 )             

     
                               (2-1) 

 

          
(       ) (                 

   
 
            

     
          (2-2) 

โดยท่ี  
       คือ พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe)  
           คือ พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประเภทท่ีไม่ใช่ CCHP (ktoe) 
       คือ ปริมาณเช้ือเพลิงของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงัความร้อน CCHP (ktoe)  
          คือ ปริมาณเช้ือเพลิงรวมของการผลิจไฟฟ้ากบัผลิตความร้อนแยกจากกัน 
(ktoe) 
         คือ พลงังานความร้อนท่ีผลิตโดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP (ktoe)  
             คือ พลงังานความร้อนท่ีไม่ได้ผลิตโดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประเภท CCHP 
(ktoe) 
       คือ สดัส่วนก าลงัผลิต CCHP (0-1) 
       คือ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP (ร้อยละ) 
     คือ ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของการผลิตไฟฟ้าแบบแยกผลิต (ร้อยละ) 
       คือ ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของการผลิตความร้อนแบบแยกผลิต (ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5  ประมาณการประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานปฐมภูมิโดยรวมของโรงไฟฟ้า        
พลงัความร้อนของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2552 
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ภาพที่ 2.6  ประมาณการปริมาณเช้ือเพลิงปฐมภูมิท่ีสามารถประหยดัในหน่วยงาน 
 ktoe   อา้งอิงขอ้มลูปี  พ.ศ. 2552 
 
  นอกจากน้ี จากภาพท่ี 2.6  เมื่อน ามาประมาณการความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเช้ือเพลิง
ปฐมภูมิท่ีสามารถประหยดัไดใ้นหน่วย ktoe ตามสมการท่ี (2-1) กบัสัดส่วนก าลงัผลิต CCHP ท่ี
เพ่ิมข้ึน โดยใหผ้ลรวมปริมาณความร้อนท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในทุกกรณีเป็นค่าคงท่ี ณ ปีฐาน (พ.ศ.
2552) และใชส้มมุติฐานประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของการผลิตความร้อนแบบแยกผลิต  (      ) อยู่ท่ี
ร้อยละ 85 นั้น ก็จะสามารถแสดงปริมาณเช้ือเพลิงปฐมภูมิท่ีประหยดัลงได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 2.6 

          (                )          (                )   (2-3) 

 หากพิจารณาต่อไปในอนาคต ประเทศไทยควรสนับสนุนให้ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีใชก้๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง เป็นระบบผลิตพลงังานร่วมหรือ CCHP เกือบทั้งหมด ก็น่าจะมีสดัส่วนก าลงั
ผลิต CCHP เพ่ิมสูงข้ึนไดถึ้งประมาณร้อยละ 40-50 ของความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 
ณ ปีนั้น ๆ  

 อยา่งไรก็ดี หากในอนาคต ยงัคงยดึถือสดัส่วนปริมาณก าลงัการผลิตจาก CCHP ตามท่ีได้
ก  าหนดไวแ้ลว้ในแผน PDP 2010 ฉบบัปัจจุบนั (7) เม่ือน ามาค านวณประมาณการปริมาณเช้ือเพลิง
ปฐมภูมิท่ีสามารถประหยดัได ้ในหน่วย ktoe โดยมีสมมุติฐานเพ่ิมเติมให้ค่าประสิทธิภาพโดยเฉล่ีย
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ของการผลิตความร้อนแบบแยกผลิต (     ) ประมาณเท่ากบัค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 
CCHP (     ) จะสามารถแสดงประมาณการปริมาณเช้ือเพลิงปฐมภูมิท่ีคาดหวงัว่าจะประหยดัได้
ในระหว่างปี พ.ศ.2552-2573 ดงัแสดงในภาพท่ี  2.7 
 

 
 
ภาพที่ 2.7  ประมาณการปริมาณเช้ือเพลิงปฐมภูมิท่ีสามารถประหยดัในหน่วยงาน 
 ktoe  อา้งอิงตามขอ้มลูสดัส่วนก าลงั 
 
  นอกจากน้ี หากใชข้อ้มูลของปี พ.ศ. 2563 (สถานะในอนาคต) เป็นค่าฐานและทดลอง
ปรับสดัส่วนก าลงัผลิตCCHP เพ่ิมข้ึนจนถึงร้อยละ 100 เทียบกบัก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนโดยรวม เพ่ือประมาณค่าปริมาณเช้ือเพลิงปฐมภูมิท่ีสามารถประหยดัได ้ในหน่วย ktoe   แปร
ตามสดัส่วนของการใชง้านระบบ CCHP ท่ีเพ่ิมข้ึน โดนมีสมมุติฐานค่าประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของ
การผลิตความร้อนแบบแยกผลิต (     ) ประมาณเท่ากบัค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 
CCHP (     ) และเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ท่ีร้อยละ 60 (ต ่า) 70 
(ปานกลาง) และ 80 (สูง) ตามล าดับ จะพบว่า ศกัยภาพของปริมาณเช้ือเพลิงปฐมภูมิท่ีสามารถ
ประหยดัได้ ส าหรับการประมาณการ ณ ปี พ.ศ.  2563  มีค่าดังแสดงในรูปท่ี 2.7 โดยเมื่อคิดท่ี
สัดส่วน CCHP ร้อยละ 50 จะสามารถประหยดัเช้ือเพลิงได้ประมาณ 14,000 ktoe ต่อปี ท่ีค่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ร้อยละ 70 (ปานกลาง) และศกัยภาพประหยดัเช้ือเพลิงได้
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สูงสุด 33,000 ktoe ต่อปี ท่ีค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ CCHP ร้อยละ 80 (สูง) และสัดส่วน 
CCHP ร้อยละ 100 ตามล าดบั 
 2.4.1  ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและมาตรการส่งเสริม 
   ตามแผน PDP 2010 ก าหนดนโยบายส่งเสริมก าลงัผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ CCHP หรือ 
Cogeneration โดยมีเป้าหมายหลกั แบ่งออกไดเ้ป็น 6 ขอ้ (7) ดงัน้ี  
  2.4.1.1  สามารถน าความร้อนเหลือท้ิงในรูปไอน ้ า หรือน ้ าร้อน ไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม รวมถึงน าไปใชท้ าความเยน็ในโรงงาน หรือ อาคาร  
  2.4.1.2  ช่วยลดพลงังานสูญเสียในระบบส่งและระบบจ าหน่าย รวมถึงลดปัญหาไฟตก 
ไฟดบัของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการระบบไฟฟ้าท่ีมีความเช่ือถือไดสู้ง  
  2.4.1.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานปฐมภูมิใหมี้ประสิทธิภาพโดยรวมไดสู้งถึงร้อย
ละ 50-80 เมื่อเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวท่ีมีค่าประมาณร้อย
ละ32-35 
  2.4.1.4  ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ได้ยืดหยุ่นกว่าการ
ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงตอ้งรอให้มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมสูงข้ึนในระดบัหน่ึง
ก่อน และการลงทุนระบบ CCHP ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในภาพรวม  
  2.4.1.5  ช่วยลดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด  
  2.4.1.6  ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  จากการส ารวจนโยบายและมาตรการสนบัสนุนการใชง้านระบบ CCHP ในต่างประเทศ
ตามท่ีสรุปไว้ในตารางท่ี 4 สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการ
สนบัสนุนท่ีใชอ้ยูใ่นประเทศไทย ใหม้ีความหลากหลายและมีประสิทธิผลในการสนับสนุนดียิ่งข้ึน 
ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ CCHP อย่างแพร่หลายในวงกวา้งมากข้ึนและเกิด
สมัฤทธิผลในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายไดอ้ย่าง
แท้จริงจากการส ารวจพบว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนท่ีน่าสนใจในการน ามาปรับใช้ใน
ประเทศไทย ตวัอยา่ง เช่น  
  - ก  าหนดอตัราส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า ท่ีจ  ากดัตามจ านวนชัว่โมงเดินเคร่ือง หรือวงเงิน
สนบัสนุนต่อรายสูงสุดดว้ย นอกเหนือจากระยะเวลา และชนิดของเทคโนโลยีท่ีใชง้าน ทั้งน้ี เพ่ือ
จ ากดัความเส่ียงและภาระดา้นราคาค่าไฟฟ้าของประชาชน 
  - การน าปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตใชเ้องมาคิดรวมกบัปริมาณท่ีผลิตจ าหน่ายใหก้บัการ
ไฟฟ้า เพ่ือใชคิ้ดส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการจูงใจใหใ้ชง้านอยา่งแพร่หลาย 
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  สนับสนุนเงินลงทุน หรือมาตรการหักลดหย่อนภาษีสูงสุด ส าหรับ CCHP เทคโนโลยี
ใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใชท้ดแทนระบบ CCHP เดิม 
  สนับสนุนการติดตั้ งระบบ CCHP ขนาดเล็ก เพื่ อใช้งานในภาคพาณิชกรรม 
นอกเหนือจาก การประยุกต์ใช้ในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม และในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ี
แพร่หลายมาก่อนหนา้น้ีแลว้  
  สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  
  สนบัสนุนโครงการสาธิต โดยอาจใชส้ถานท่ีราชการ ซ่ึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ไดส้ะดวก 
และเปิดใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ไปเยีย่มชมศึกษาได ้เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ผูป้ระกอบกิจการท่ีสนใจ  
  ก าหนดเป้าหมายปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของภาครัฐ จะตอ้งมาจาก CCHP ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ
เท่าใด  
  ปรับปรุงล  าดบัขั้นตอนการด าเนินการในเชิงบริหารจดัการเพ่ือเช่ือมต่อระบบ CCHP เขา้
กบัโครงข่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะการเช่ือมต่อระบบ CCHP ขนาดเล็ก เพ่ือให้สะดวก และไม่เพ่ิมภาระ
ดา้นการเงินของผูป้ระกอบการ  
  จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพ่ือก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและออกใบรับรองการประเมิน
เทคโนโลย ีCCHP ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สมควรไดรั้บการสนบัสนุน 
  สนบัสนุนใหม้ีหน่วยงานท่ีใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในการจดัท าแผนพฒันาการใช้
พลงังานของชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงทางเลือกเทคโนโลยีและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง  
  นอกจากน้ี ประเทศไทยควรมีการก าหนดนโยบายดา้นพลงังานในเชิงบูรณาการท่ีให้
ความส าคญัและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบันโยบายในมิติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัเช่นในต่างประเทศ เช่น 
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม พลงังานและสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับบริบทของประเทศ
ไทย ควรก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาด้านสังคม ทั้ งน้ี 
เน่ืองจาก ปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต การพฒันาดา้นพลงังานจะมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองอย่างมา
กบัการพฒันาทั้งในดา้น เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมอยา่งแยกกนัมิได ้ 
 
2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  อนันตญา  ศิรริรัตน์  ( 2553 ) ได้ศึกษาศกัยภาพในการวางแผนพลงังานชุมชนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ  าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ศกัยภาพในการวางแผนพลงังานชุมชนในดา้นผูน้  า  ดา้นทรัพยากรวตัถุดิบของชุมชนดา้นการมีส่วน
ร่วมและการศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการวางแผนพลงังานชุมชนการศึกษาน้ีมีการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูล  โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  ผลการศึกษาพบว่าดา้นทรัพยากรวตัถุดิบของ
ชุมชน  มีการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อการผลิต  ดา้นผูน้  าไม่มีบทบาทหน้าท่ี ไม่
สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน  ดา้นการมีส่วนร่วมมีความร่วมมือกนัดีระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละบุคคลยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจในการด าเนินงาน  แนวทางการแกไ้ขปัญหาการ
วางแผนพลงังานชุมชน  คือ  ผูน้  าตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริม
แผนพลงังานชุมชน  โดยเพ่ิมศกัยภาพการใชพ้ลงังานทดแทนรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการจัด
การพลงังานชุมชน  ควรจดัให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและหา
ทางการแกไ้ข 
  ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553) ไดศ้ึกษา รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย และเพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการจดัการพลงังานในชุมชนของประเทศไทย รวมทั้งเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม
ในการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย โดยงานวิจยัเป็นเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัเชิงปริมาณ มี
การสัมภาษณ์ในชุมชนท่ีมีการใช้พลงังานทางเลือก พลงังานหมุนเวียนหรืออุปกรณ์ประหยดั
พลงังานจ านวน 91 คน ใน 5 ชุมชน รวมทั้งสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการพลงังาน
ชุมชน ผูน้  าชุมชนท่ีเก่ียวข้องจ านวน 11 คน ผลการศึกษาพบว่า ในการน าพลังงานหมุนเวียน 
พลงังานทางเลือกและอุปกรณ์พลงังานมาใชใ้นชุมชน บางชุมชนเห็นว่าปริมาณพลงังานไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภคประจ าวนั ดา้นค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่คิดว่าการจดัการพลงังานไม่มีผลต่อค่าใชจ่้ายและ
ประชาชนจะมีการต่ืนตวัในเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ความตระหนักดา้นพลงังานสูง ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดบัปานกลางโดยจะมี
ส่วนร่วมในการฟังและสนบัสนุนโครงการ ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนนั้น 
งานวิจยัน้ี ไดส้รุปว่าประชาชนในชุมชนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัดา้นพลงังานซ่ึง
จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมและวางแผนการจดัการพลงังานชุมชน รวมทั้งตอ้งมีการศึกษาปรับปรุง
เทคโนโลยีและกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม และถา้ตอ้งการให้การจดัการพลงังานในชุมชนมี
ประสิทธิภาพตอ้งมีการน าเอาหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใชพ้ลงังานอีกดว้ย  
  วิสาขา  ภู่จินดา   ( 2554 ) ไดศึ้กษามาตรการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงงานไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียน  โดยวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพและขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน  และท าการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตไฟฟ้าโยใช้
พลงังานหมุนเวียน  ศึกษามาตรการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงงานไฟฟ้าหมุนเวียนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และเสนอแนะมาตรการท่ีเหมะสมของโรงงานไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน  ผลการศึกษาพบว่าการผลิต
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ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนท่ีใช ้ โดยพบว่าพลงังานแสงแดดและลมเป็นพลงังาน ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  การผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานชีวมวลและพลงังานขยะ โดยวิธีการเผาไหมจ้ะมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอนท่ีท าการประเมิน  ปัจจุบนัมีมาตรการและมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มการผลิตไฟฟ้า  แต่ยงัไม่คลอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  ส่วนส าหรับมาตรการท่ี
เหมาะสม  ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงงานไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน  ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะใน
ดา้นการจดัหาวตัถุดิบ  ดา้นการขนส่ง  ดา้นการจดัเก็บวตัถุดิบ ดา้นการล าเลียงวตัถุดิบ  ดา้นการผลิต
และการจัดการจ ากัดและบ าบัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนโดยต้องมีแหล่งส ารองวัตถุดิบ  การติดตาม  
ตรวจสอบการขนส่งการควบคุมการฟุ้ งของวตัถุดิบ  
  วนัวิสา โคกครุฑ (2554) ไดศ้ึกษาการจัดการขยะเพื่อผลิตพลงังานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มลู 5 ชุมชน เทศบาลต าบลสามชุก  เทศบาลต าบลเบิก
ไพร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเจา้ฉ่า  ศนูยเ์กษตรจุลินทรียบ์า้นดอนผงิแดด และเทศบาลระยอง 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยทฤษฎีการประเมินแบบ CIPP-I Model ทั้ง 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
ปัจจยัภายนอก (Context) ปัจจัยน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Proccss) ผลผลิต (Product) และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) และใชข้อ้มูลการประเมินมาเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการ
ขยะเพื่อผลิตพลงังานโดยใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการศึกษา พบว่า การจดัการขยะเพื่อผลิต
พลงังานในระดับชุมชนข้ึนอยู่ก ับปัจจัยต่าง ๆ 1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของกระทรวง
พลงังาน สภาพเศรษฐกิจ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 2) ปัจจัยน าเข้า 
ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัของชุมชน ข้ึนอยู่กบัสภาพพ้ืนท่ีชุมชนประกอบอาชีพ วิถีการด าเนินชีวิต 
ส่งผลใหม้ีวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน (2) การบริหารจดัการ (3) ดา้นวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน
ของแต่ละชุมชน 3) ปัจจยักระบวนการ ในการจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานแต่ละชุมชน มีการคดั
แยกและรวบรวมดว้ยกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการ คือ ใช้
พลงังานท่ีผลิตไดป้ระหยดั หากพลงังานท่ีผลิตไดม้ากเกินไปก็น าไปขายให้ครัวเรือนในราคาถูก 
เลือกเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
   Domac, Segon, Przulj and Rajiic (2011 : 4504-4510) ไดศ้ึกษาเร่ือง การวางแผนพลงังาน
ระดบัภูมิภาค และการขบัเคล่ือนการด าเนินงานในประเทศ Karlovac ผลการศึกษาน้ีไดใ้หค้  าแนะน า
เก่ียวกบัมาตรการขององคก์รส าหรับการด าเนินงานของโครงการพลงังานทดแทน โดยการเติบโต
ในการจดัการในอนาคต ตอ้งมีการบริหารจดัการแบบองค์รวม โดยตอ้งมีการรวมการท างานของ
รัฐบาลระดบัชาติและระดบัภูมิภาคใหเ้ป็นหุน้ส่วนเก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงดว้ยวิธีการน้ีชุมชนจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการพ่ึงพงตนเองไดม้ากข้ึน เพ่ิมความนับถือตนเองลดปัญหาสังคมและลดช่อง
โหว่ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ 
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  Wisakha Phoochinda (2011) ได้ศึกษา การจัดท าตัวช้ีวดัการจดัการพลงังานชุมชน         
โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วตัถุประสงค์เพ่ือจดัท าตวัช้ีวดัใชใ้นการประเมินการจดั
การพลงังานชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านพลงังานได้และลดการน าเข้าของ
เช้ือเพลิง ซึงมีการเก็บขอ้มลู 1 แบบ คือส่วนแรกเก็บขอ้มลูทุติยภูมิจากหนงัสือ เอกสาร และรายงาน
การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ีสองเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากชุมชนตน้แบบท่ีมีการจดัการพลงังานชุมชน
โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสมัภาษณ์ผูน้  าชุมชนและการสงัเกตการณ์การจดัการพลงังาน
ภายในชุมชน แลว้น าขอ้มลูท่ีไดม้าจดัท าร่างตวัช้ีวดัโดยใชท้ฤษฎีการประเมิน Input Proccss Output 
(IPO) และประเด็นประเมิน Impact เม่ือไดร่้างตวัช้ีวดัใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการพิจารณาความเหมาะสม
ของตัวช้ีว ัดก่อนไปทดลองจริงกับชุมชนต้นแบบ หลังจากนั้ นจะปรับปรุงตัวช้ีวดัให้มีความ
เหมาะสมมากข้ึนและสามารถน าไปประเมินไดจ้ริง ผลการศึกษาพบว่าตวัช้ีวดับางตวัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได้ยากโดยเฉพาะตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัด
การพลงังานชุมชน คือ ขาดผูเ้ช่ียวชาญด้านพลงังานชุมชน ขาดนโยบายสนับสนุน ปัญหาด้าน
วตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานหรือการประหยดัพลงังาน รวมทั้งขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐ 
  ผลการศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ดว้ยระบบเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to - Energy (WtE) พบว่าการก าหนด
นโยบายดา้นพลงังานในเชิงบูรณาการ ท่ีใหค้วามส าคญัและสอดคลอ้งสมัพนัธก์บันโยบายในมิติอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น จะเป็นปัจจยัหลกัในการส่งเสริมใหเ้กิดการใชง้านระบบ CCHP อยา่งแพร่หลายใน
วงกวา้งมากข้ึน ส่งผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานปฐมภูมิของประเทศให้เป็นไปตาม
แผนพฒันาก าลงัผลิตของประเทศไทย สอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดหวงัในการประหยดัพลงังานปฐม
ภูมิท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 
 
 



บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการศึกษา 

 

  การศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - 
to - Energy Systems (WtE)  ต  าบลบางสีทอง อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง อ  าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงไดก้  าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 
3.1  ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 3.1.1  ศึกษาทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม ท าการศึกษา รวบรวมทฤษฎีและงานศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง ดา้นพลงังานขยะชีวมวล  พลงังานชีวมวลและพลงังานความร้อนและความเยน็ร่วมกนั 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัในการศึกษา 
 3.1.2 ก  าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง โดยการท าการก าหนดประชากรของการศึกษา โดย
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางสีทอง จงัหวดันนทบุรี เพ่ือความง่ายและสะดวกในการ
เก็บขอ้มูลท่ีผูศ้ึกษาปฏิบติังานอยู่ ในเขตต าบลบางสีทอง อ  าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี ทั้งส้ิน 
368  ครัวเรือน และท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา โดยก าหนดใหค้วามคลาดเคล่ือนของ
การสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05  ท่ีมีนยัยะส าคญัท่ี  95% 
 3.1.3 ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูเมื่อศึกษาทฤษฎีและรวบรวมวรรณกรรมแลว้  น า
ขอ้มลูท่ีไดม้าออกแบบสอบถามให้ตรงตามกรอบวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว  ้เพื่อเก็บขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติ
ในการยอมรับการจดัตั้งระบบ(WtE)  จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดร่้างไว ้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข 
 3.1.4 แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม  โดยการแจกแบบสอบถามไปผูน้  าท้องถ่ินและ
ประชาชนจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางสีทอง อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จากนั้นเก็บ
แบบสอบถามดว้ยตนเองเมื่อผูต้อบแบบสอบถามตอบเสร็จเรียบร้อย 

 3.1.5  วิเคราะห์และสรุปผลน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากกลุ่มตวัอย่าง  มาตรวจสอบความ
เรียบร้อยของขอ้มลู และ ท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติ 
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ศกึษาทฤษฏีและทบทวนวรรณกรรม 

 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู 

 

แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม 

 

วิเคราะห์และสรุปผล 

 
 
ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 
3.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปของพืน้ที่ท าการศึกษาเขตเทศบาลต าบลบางสีทอง 
 3.2.1 ลกัษณะท่ีตั้ง/อาณาเขตเทศบาลต าบลบางสีทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอ าเภอ บางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี  มีสถานท่ีท าการตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 1  ต าบลบางสีทอง  และอยู่ห่างจากอ าเภอบางกรวย
ประมาณ 5 กิโลเมตร และมีอาณาเขตดงัน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั  ต  าบลบางกร่างกบัต าบลบางศรีเมือง อ  าเภอเมืองนนทบุรี 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  ต  าบลบางไผ ่ อ  าเภอเมืองนนทบุรี 
  ทิศใต ้ ติดต่อกบั  ต  าบลบางกรวย  อ  าเภอบางกรวย 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  ต  าบลบางขนุน  อ  าเภอบางกรวย 
 3.2.2 เน้ือท่ี   ต าบลบางสีทองทั้งหมดประมาณ   5.8  ตารางกิโลเมตร (1,494  ไร่) 
 3.2.3 ภูมิประเทศ ต าบลบางสีทอง เป็นท่ีลุ่มอ่างกระทะ พ้ืนท่ีท าการเกษตรปลูกไมผ้ล ไมด้อกไม้
ประดบั พืชสวน   อ่ืน ๆ  และหมู่บา้นจดัสรร เม่ือถึงฤดูน ้ าเหนือบ่าพ้ืนท่ีราบบางส่วนท่ีไม่มีเข่ือนกั้นน ้ าถูก
น ้ าท่วมไดรั้บ ความเสียหายในช่วงปี  2538 –2539 และปลายปี 2554  น ้าท่วมทั้งต  าบล 
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 3.2.4 เขตการปกครอง  มีพ้ืนท่ีทั้งหมด  5.8  ตารางกิโลเมตร  ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลบางสีทอง  คือ  พ้ืนท่ีของต าบลบางสีทอง   จ านวน  5  หมู่บา้น  ดงัน้ี   
 

แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีท าการศึกษาวิจยัโดยสงัเขป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2  แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีท าการศึกษาวิจยัต าบลบางสีทอง 
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ตารางที่  3.1  จ  านวนครัวเรือนในต าบลบางสีทอง 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น จ านวนหลงัคาเรือน (หลงั) 
1 วดัไทร 793 
2 วดับางออ้ยชา้ง 556 
3 วดัแดงประชาราษฎร์ 1,561 
4 วดัรวกบางสีทอง 627 
5 บา้นบางสีทอง 1,026 

รวมทั้งส้ิน 4,563 
 
ที่มา :  ส านกัทะเบียนอ าเภอบางกรวย ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 
 3.2.5 จ  านวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีท าการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที่ 3.2  จ  านวนประชากร (เพศ) ในต าบลบางสีทอง 
 

 
ที่มา : ส านกัทะเบียนอ าเภอบางกรวย ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2559 
 
 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น 
จ านวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
1 วดัไทร 768 855 1,623 

2 วดับางออ้ยชา้ง 598 697 1,295 
3 วดัแดงประชาราษฎร์ 1,789 2,194 3,983 
4 วดัรวกบางสีทอง 813 901 1,714 
5 บา้นบางสีทอง 826 1,006 1,832 

รวมทั้งส้ิน 4,794 5,653 10,447 
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 3.1.6 สถาบนัการศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  4  แห่ง   
 แยกเป็น  
 โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี   2  แห่ง (รัฐบาล)  
  1. โรงเรียนวดับางออ้ยชา้ง 
  2. โรงเรียนวดัรวก  
 โรงเรียนเอกชน     จ านวน   2  แห่ง   
  1. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 
  2. โรงเรียนรัตนบณัฑิตวิทยา 
 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาลต าบลบางสีทอง จ านวน   2  แห่ง   
  1. ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนวดับางออ้ยชา้ง 
  2. ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนวดัรวก 
 3.1.7 สถาบนั และองคก์รทางศาสนา      วดั    จ านวน  5  แห่ง  
  1. วดัไทร 
  2. วดับางออ้ยชา้ง 
  3. วดัแดงประชาราษฎร์ 
  4. วดัรวก  
  5. วดัโคนอน  
 3.1.8 การสาธารณสุข    โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน  1 แห่ง 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบางสีทอง 
 3.1.9  ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น     
  1. สถานีต ารวจ                                                                    -     แห่ง 
  2. สถานีดบัเพลิง จ านวน  1  แห่ง 
  3. จุดตรวจ  จ านวน  1  แห่ง 
 3.1.10 การจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลบางสีทอง อ  าเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี พ้ืนท่ี 
ท่ีรับผดิชอบเป็นหมู่บา้นจดัสรรและชุมชน  
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ตารางที่ 3.3  แสดงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บภายในเขตเทศบาลต าบลบางสีทอง  ตั้ งแต่ปี              
พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2560 
 

 
  ขอ้มลูการจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลบางสีทอง 
 1. ปัจจุบนัเทศบาลต าบลบางสีทอง สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย มีรถจดัเก็บขยะ จ  านวน 5  
คนั  จดัเป็นน ้ าหนกัประมาณวนัละ  10  ตนั 
 2.  เทศบาลต าบลบางสีทอง ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูก้  าจดัขยะมลูฝอย 
แสดงขอ้มลูตามตารางท่ี 3.3 
 3.1.11 ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 
  3.1.11.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลบางสีทอง เป็น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน การบริหารเป็นรูปแบบสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

เดือน 
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีจดัเก็บภายในเขตเทศบาล 

ต าบลบางสีทอง  พ.ศ. (ตนั) 
ปริมาณขยะท่ีคาดการณ์ 

เพ่ิมข้ึน พ.ศ. (ตนั) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

มกราคม 275.865 293.365 275.105 304.645 311.40 317.55 
กุมภาพนัธ ์ 240.460 251.460 320.565 301.225 326.30 329.45 
มีนาคม 228.935 268.230 334.850 345.525 345.71 347.75 
เมษายน 230.020 283.055 331.420 314.413 304.94 306.65 
พฤษภาคม 254.900 303.800 366.710 296.755 338.73 340.85 
มิถุนายน 246.560 292.585 358.595 319.925 325.65 334.75 
กรกฎาคม 261.125 319.650 338.130 291.855 305.50 310.45 
สิงหาคม 272.725 297.755 316.585 317.335 319.35 321.55 
กนัยายน 255.315 302.525 316.835 325.535 331.75 337.60 
ตุลาคม 302.735 330.770 324.695 318.970 325.96 329.85 

พฤศจิกายน 260.515 294.855 291.480 308.018 316.15 319.55 
ธนัวาคม 242.315 304.165 313.010 280.735 310.75 315.55 

รวมปริมาณ
ขยะทั้งหมด 

3,071.47 3,542.22 3,887.98 3,724.94 3,862.19 3,911.55 



35 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ท าหนา้ท่ีในทางนิติบญัญติั คณะผูบ้ริหารประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 คน ท าหนา้ท่ีดา้นบริหารกิจการของเทศบาล 
  ในการปฏิบติัภารกิจประจ าของเทศบาล ปลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด คอยก ากบั  
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของขา้ราชการประจ า  ซ่ึงในปัจจุบนัมีพนกังานและลกูจา้งรวมทั้งส้ิน 95 
คน  ประกอบดว้ย  พนักงานเทศบาลจ านวน 25 คน ลูกจา้งประจ า จ  านวน 2 คน พนักงานจา้ง 
จ  านวน 68 คน    
  การบริหารงานภายในแบ่งส่วนราชการออกเป็นส านกั 1 ส านกั และกอง 5 กอง  คือ 
   - ส านกัปลดัเทศบาล มีหนา้ท่ีด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและ
นโยบายของเทศบาล และมีหน้าท่ีเก่ียวกบังานธุรการ งานการเจา้หน้าท่ี งานทะเบียนราษฎร งาน
ป้องกนัและบรรเทา   สาธารณภยั และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง ภายในเขต
เทศบาล 
   - กองคลงั มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังานการเงินและบญัชี งานแผนท่ีภาษี การจดัเก็บภาษีต่างๆ 
งานผลประโยชน์ของเทศบาล และงานทะเบียนทรัพยสิ์นของเทศบาล 
   - กองช่าง มีหน้าท่ีด  าเนินการเก่ียวกบังานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผงัเมือง 
งานสาธารณูปโภค และงานสวนสาธารณะ 
   - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังานส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
อบรมเผยแพร่และให้ความรู้ในการป้องกนัและควบคุมโรค  งานสุขาภิบาลและงานรักษาความ
สะอาดภายในเขตเทศบาล 
   - กองการศึกษา มีหน้าท่ีเก่ียวกับการด าเนินการในด้านการศึกษาของเทศบาลงาน
กิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชน และการศึกษาของเด็กก่อนวยัเรียน 
   - กองสวัสดิการสังคม มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ 
ด  าเนินการจดัตั้งชุมชนในเขตเทศบาล 
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ตารางที่ 3.4  อตัราก าลงัพนกังานและลกูจา้งเทศบาลต าบลบางสีทองในเขตพ้ืนท่ีท าการศึกษา 

 

3.3 ประชากร (Population)  

  ประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มผูน้  าท้องถ่ินหัวหน้าสถาบันการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน
ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ก  านัน ผูใ้หญ่บา้น และประธานชุมชน ในเขตของเทศบาลต าบลบางสีทอง 
อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งส้ิน 14  คน  ส่วนของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสี
ทองจ านวนทั้งส้ิน 4,563  ครัวเรือน 

 
3.4  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างและวธิีการคดัเลอืก 
  ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชก้ารค านวณสูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,2544) ก  าหนดความคลาดเคล่ือน 5% ราย ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทองจ านวนทั้งส้ิน 4,563  ครัวเรือน   จะได้ตวัอย่าง  368  
ครัวเรือนในกรณีน้ีทราบจ านวนประชากร สามารถค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือกรณีท่ีมี
ประชากรจ านวนจ ากดัท่ีนบัได ้(Finite Population) 

สูตร      n   =   N     (3-1) 

                                        1 + N (e)2 

  n  คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N     คือ   ขนาดของประชากร 

ท่ี ส านกั/กอง พนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้ง รวม 

1 ส านกัปลดั 11 1 23 35 

2 กองคลงั 3 1 4 8 
3 กองช่าง 5 - 14 19 
4 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 3 - 21 24 
5 กองการศกึษา 2 - 3 5 
6 กองสวสัดิการสงัคม 1 - 3 4 

รวมทั้งส้ิน 25 2 68 95 
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e คือ   ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง   
 แทนค่า     จ  านวนประชากร ของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง ยอมรับค่าความ   

    คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 จะค านวณไดด้งัน้ี 

สูตร n        =           N 
          1 + N (e)2 
            =             4,563 
         1 +  4,563(0.05)2 

   = 4,563 
          1 + 3,482(0.0025) 
   =          4,563 
                12.4075 
   =     367.76 หรือ 368  ครัวเรือน 

 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ินจ านวน 14 คนและกลุ่มของ
ประชาชนทัว่ไปจ านวน 368 ครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี   
 
3.5  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  ลักษณะเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยดัง น้ี  คือ  แบบสอบถาม (Questionaire) โดย
แบบสอบถามเป็นลกัษณะให้ตอบแบบปลายปิด โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต ารา และงานวิจัย        
ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะแนวความคิด หลังจากท่ีได้ศึกษาเอกสารผูว้ิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม               
ซ่ึงแบบสอบถามมี 2 ชุด   กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา 
   1)  ข้อมูลทั่วไปแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วยั อาชีพ ระดับการศึกษา มีในส่วนท่ี 1 
จ านวน 7  ขอ้ 
   2)  ขอ้มูลค าถามแบบสอบถาม ในความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาการจดัตั้ง ระบบ
เปล่ียนรูปพลงังานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to - Energy Systems (WtE)    มี 2 ส่วน  จ  านวน 
17 ขอ้ โดยมีระดบัขั้นตอนความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติในการยอมรับการจดัตั้งระบบ(WtE) โดยใช้
ขยะ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จดัระดบัไว ้5  คือ 1.00 - 1.50  หมายถึง
ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย“นอ้ยท่ีสุด” 1.51-2.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย“น้อย”  2.51 - 
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3.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย“ปานกลาง” 3.51 - 4.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย“มาก” 
และ 4.51 - 5.00 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มากท่ีสุด” 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบของระดบัความถ่ีท่ีมีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ยเก่ียวกบั
การศึกษาศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE)   มีขอ้ความหมายดงัตารางท่ี 3.5 
 
ตารางที่ 3.5  คะแนนของค าตอบระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ยเก่ียวกบัการศึกษาการยอมรับการ
จดัตั้งระบบเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to – Energy Systems (WtE)   
 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มลูจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 3.6.1 กลุ่มตัวอย่าง  ผู ้ท  าการศึกษาแจกแบบสอบถามผูน้  าท้องถ่ิน เช่นนายกเทศมนตรี                      
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการโรงเรียน         
ก  านัน ผูใ้หญ่บา้น ประธานชุมชนจ านวน 14 คน และประชาชนทัว่ไปในพ้ืนท่ีต าบลบางสีทอง 
อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ านวน 368  คน 
 3.6.2 การเก็บขอ้มลู  เก็บแบบสอบถาม และรอรับเอกสารคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เอกสารและขอ้มลู 
 3.6.3 ผูท้  าการศึกษาน าขอ้มลูมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

คะแนน ความหมาย 
4.51-5.00 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มากท่ีสุด” 
3.51-4.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มาก”  
2.51-3.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “ปานกลาง” 
1.51-2.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “นอ้ย” 
1.00-1.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “นอ้ยท่ีสุด” 
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3.7 สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  ผูท้  าการศึกษาไดจ้  าแนกรายละเอียด ดงัน้ี 
 3.7.1  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
ค านวณเป็นค่าผลรวมและค่าร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตารางแจกแจงและแผนภูมิแท่ง 
 3.7.2  ในส่วนของส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถามจะแบ่งการวิเคราะห์ เป็น 2 ส่วน 
ของการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐานและส่วนของการเปรียบเทียบความเห็นเร่ือง 
  การศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE) 
  ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ค านวณค่าเฉล่ีย  ̅  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลว้น าเสนอไปในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย     
  ส่วนของการเปรียบเทียบความเห็นเร่ืองการศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบ(WtE)    
โดยใชข้ยะเทศบาล    
   ก. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนท่ีมี 2 กลุ่ม จะใชส้ถิติ t-test ก่อนการ
ทดสอบจะตอ้งพิจารณาว่าประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแตกต่างกนัหรือไม่ 
โดยการทดสอบความแปรปรวนจะใชสู้ตรดงัน้ี  
 

 ∑    
 
       

   
                                                                

  ถา้ระดบัคะแนนของทั้ง 2  กลุ่มมีค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่แตกต่างกนั  (Equal 
Variances Assumed) การค านวณหาค่า t  จะใชสู้ตรดงัน้ี  
 

  
     

√      
 
  

 
 
  

    

                                                 

 
เมื่อ        คือ ค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
   

   คือ ความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance)  
         คือ จ  านวนประชากรของประชากรกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2   แต่ระดบั

คะแนนของทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแตกต่างกนั       
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                               การค านวณหาค่า t จะใชสู้ตรดงัน้ี  

  
     

√
  
 

  
 

  
 

  

                                                      

เมื่อ       คือ ค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
   

    
  คือ ความแปรปรวนของประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  

          คือ จ  านวนประชากรของประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
   ข) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : Anova) เป็นวิธีทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีค่าย่อยมากกว่า 2 ค่าข้ึนไป เช่น อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน เป็นต้น โดยน าไปวิเคราะห์กับตวัแปรตามท่ีมีระดบัการวดัตวัแปรเป็น

อนัตราภาค (Interval Scale) หรือ มาตราส่วน (Ratio Scale) การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือในท่ีน้ี

จะเรียกการว่า “Anova” นั้นจะเป็นการทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉล่ียดว้ย F-test ซ่ึงมีสูตรท่ี

ใชใ้นการค านวณ ดงัน้ี 

      
   

   
      (3-5) 

เมื่อ    คือ อตัราส่วนความแปรปรวน 
     คือ ค่าเฉล่ียความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
     คือ ค่าเฉล่ียความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
  และในกรณีท่ีมีผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัข้ึน
ไปพบว่า มีความแตกต่างกนั จะตอ้งท าการวิเคราะห์ต่อไปอีกดว้ยว่ามีรายการคู่ใดท่ีแตกต่างกนั การ
วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีใชคื้อ Least-Significant Different (LSD)  
  Fisher’s Least-Significant Different หรือ (LSD) เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
ของ 2 กลุ่ม          จะใชเ้มื่อผลของ Anova หรือ F-test นั้น Significant กล่าวคือ ปฏิเสธ    
หรือ ยอมรับ       ท่ีว่า ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มไม่เท่ากนัทั้งหมด หรือ มีอย่างน้อย 1 กลุ่ม ท่ีมีค่าเฉล่ีย 
    ต่างจากค่าเฉล่ียของกลุ่มอ่ืน ๆ โดยใชสู้ตรดงัน้ี  

(     )         √      
   (

 

  

 
 

  

)                                

เมื่อ         คือ LSD 
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    คือ ระดบันยัส าคญั 
     คือ    ของความแตกต่างภายในกลุ่ม  
   

  คือ ค่า MSW จากตาราง Anova  
       คือ จ  านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม  
  ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนชองประชากรแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ผูว้ิจยัจึงต้องเลือกใช ้
วิธีการของ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง  
  ในกรณีท่ีข้อมูลไม่สามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง ด้วยวิธีการของ Brown-Forsythe 
เน่ืองจากจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยเกิน ผูว้ิจยั จะเลือกใช ้การทดสอบความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียวแบบ Non-Parametric เพื่อทดสอบสมมติฐานแทน ซ่ึงการวิเคราะห์แบบ Non-Parametric ไม่มี
ขอ้ก  าหนดในเร่ืองความแตกต่างของความแปรปรวนแต่ละกลุ่มตัวอย่าง หากทดสอบแลว้พบว่า       
มีความแตกต่างกัน ก็ต้องทดสอบ แบบรายคู่ในกรณีของความแปรปรวนต่างกัน โดยเลือกใช ้          
วิธี Tamhane’s T2 ในการเปรียบเทียบ 
 3.7.3  ส่วนของการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบ เปล่ียน
รูปพลงังานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to - Energy (WtE)  ต  าบลบางสีทอง สามารถหาไดโ้ดย
การทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) โดยใชส้มการของเพียร์สัน (Pearson Chi–Square) (กลัยา : 
347) ทดสอบท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95% ดงัสมการดงัต่อไปน้ี 
  

   
 ∑    

    ∑ (       )
 
    

   

   
                                                       

เมื่อ     = ความถ่ีท่ีคาดว่าจะอยู ่cell (ij) ถา้ตวัแปรทั้งสองเป็นอิสระกนั  

       
        

 
 

     = จ านวนขอ้มลู (ความถ่ี) ท่ีเกิดข้ึนจริงจากขอ้มลูตวัอยา่งใน cell (ij)  
 i = 1,2,…,r ; J = 1,2,...,c 
    = ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในขอ้มลูตวัอยา่งใน row ท่ี i 
    = ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในขอ้มลูตวัอยา่งใน column ท่ี j 
  n =  จ านวนขอ้มลูตวัอยา่งทั้งหมด  ∑     ∑          
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3.8  การจดัท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
  หลงัจากรวบรวมขอ้มลูไดค้รบจ านวนท่ีก  าหนดแลว้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ทั้งหมด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งตามท่ีก  าหนด โดยแบบสอบถามใดท่ีไม่ไดต้อบ
ขอ้ความครบทุกขอ้ของแบบสอบถาม และแบบสอบถามท่ีตอบขอ้เดียวกนัทั้งหมดจะถกูคดัออก 
  น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ในความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาการยอมรับการจดัตั้ง
ระบบ (WtE) โดยใชข้ยะเทศบาล  และน าขอ้มลูแบบสอบถาม ส่วนท่ี  2  และส่วนท่ี  3  จ  านวน 17  
ขอ้ น ามาวิเคราะห์ในรูปแบบตารางแจกแจงการยอมรับ แผนภูมิแท่ง วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละและท า
การวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS  โดยใช ้ T-TEST และ ANOVA  โดยระดบัการยอมรับหรือเห็น
ดว้ย “นอ้ยท่ีสุด” ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “นอ้ย”  ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “ปานกลาง”  
ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มาก”   ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มากท่ีสุด”  ในความคิดเห็น
เก่ียวกบัการศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดส้อบถามขอ้มลูจากประชาชนในเขตต าบลบางสีทอง อ  าเภอ
บางกรวย  จงัหวดันนทบุรี  จากกลุ่มผูน้  าท้องถ่ินหัวหน้าสถาบันการศึกษาและผูน้  าชุมชน รวม
ทั้งส้ิน 14  คน  ประชาชนทั้งส้ินจ านวน 368  ครัวเรือน  เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาไดจ้ดัแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2  กลุ่มดงัน้ี 
   (1.) ประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหวัหนา้สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน
ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ก  านัน ผูใ้หญ่บา้น และประธานชุมชน  ในเขตของเทศบาลต าบลบางสีทอง 
อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งส้ิน 14  คน 
   (2.) ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง
จ านวนทั้งส้ิน  368   ครัวเรือน 
  ผลการศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE)  ในเขตต าบลบางสีทอง อ  าเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรี โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมผลการศึกษาในตารางท่ี 4.1 ดงัต่อไปน้ี         
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 1  (ผู้น าท้องถิน่และประชาชน) 
 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 1   
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ขอ้มลู 

รายละเอียดผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อยละ% จ านวนท่ี
ตอบ 

ร้อย
ละ% 

1. เพศ ผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ชาย 10 71.43 179 48.64 
หญิง 4 28.57 189 51.36 

2. อาย ุผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

18 -24 ปี - - 55 14.95 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ขอ้มลู 

รายละเอียดผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อยละ% จ านวนท่ี
ตอบ 

ร้อย
ละ% 

   25 - 29 ปี - - 20 5.43 
30 - 34 ปี - - 32 8.70 
35- 39 ปี - - 52 14.13 
40 – 44 ปี 1 7.14 32 8.70 
45-49 ปี 1 7.14 72 19.56 
50 ข้ึนไป 12 85.72 105 28.53 

3. ต าแหน่งผูต้อบ
แบบสอบถาม 

นายกเทศมนตรี 1 7.14 - - 
รองนายก 2 14.29 - - 
เลขานายก 1 7.14 - - 

ท่ีปรึกษานายก 1 7.14 - - 
ปลดัเทศบาล 1 7.14 - - 

ก านนั 1 7.14 - - 
ผูใ้หญ่บา้น 4 28.57 - - 
รับราชการ 3 21.43 37 10.05 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

- - 44 11.96 

เกษตรกรรม - - 12 3.26 
อาชีพอิสระ - - 39 10.60 
รับจา้ง - - 39 10.60 

ลกูจา้งเอกชน - - 104 28.26 
นกัเรียน/นกัศกึษา - - 40 10.87 
พ่อบา้น/แม่บา้น - - 53 14.40 

4. ระยะเวลาท่ีอยู่
อาศยัในพ้ืนท่ี 

นอ้ยกว่า 1 ปี - - - - 
1 - 4 ปี - - 44 11.96 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ขอ้มลู 

รายละเอียดผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อยละ% จ านวนท่ี
ตอบ 

ร้อย
ละ% 

  5 - 9 ปี 2 14.29 91 24.73 
10 - 15 ปี - - 102 27.72 
15 ปีข้ึนไป 12 85.71 131 35.59 

5. ระดบัการศึกษา
ของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

ต ่ากว่า ป.6 - - 14 3.80 
ป.6 - - 36 9.79 
ม.3 - - 49 13.32 
ม.6 5 35.71 19 5.16 
ปวช. - - 20 5.43 

ปวส/ปวท 1 7.15 54 14.67 
ปริญญาตรี 3 21.43 167 45.38 
ปริญญาโท 5 35.71 9 2.45 
ปริญญาเอก - - - - 

6. รายไดข้องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

นอ้ยกว่า 10,000 - - 98 26.63 
10,001 - 15,000 - - 48 13.04 
15001 - 20,000 9 64.29 145 39.40 
มากกว่า 20,001 5 35.71 77 20.93 

7. ลกัษณะของ
บา้นพกัอาศยั 

บา้นเด่ียว 11 78.57 149 40.49 
ตึกแถว/หอ้งแถว/

ทาวเฮาส์ 
3 21.43 195 52.99 

หอ้งเช่า/บา้นเช่า - - 20 5.43 
บา้นพกัส่วน
ราชการ 

- - - - 

คอนโดมิเนียม - - 4 1.09 
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 1.  ขอ้มลู  เพศ ผูต้อบแบบสอบถาม   

 

 
ภาพที่ 4.1  เพศ ผูต้อบแบบสอบถาม 
 
  ขอ้มูลเพศผูต้อบแบบสอบถามตามขอ้ 1  จากภาพท่ี 4.1   พบว่าผูน้  าทอ้งถ่ิน หัวหน้า
สถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน  ในเขตพ้ืนท่ีท าการศึกษามีจ  านวนผูบ้ริหารชาย 10 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 71.43   ผูน้  าทอ้งถ่ินหญิง 4  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57  และประชาชนทัว่ไปมีจ านวนเพศชาย  
179 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64  จ  านวนเพศหญิง  189  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.36      
  วิ เคราะห์ผล  ข้อมูล เพศ  ผู ้ตอบแบบสอบถามระหว่างผู ้น าท้อง ถ่ินหัวหน้า
สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชนจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ส่วนประชาชนทัว่ไปจะพบว่าส่วน
ใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในการใหข้อ้มลู 
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 2.  ขอ้มลู  อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม   
 
 

 
 
ภาพที่ 4.2  อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 
  ข้อมูลอายุของผูต้อบแบบสอบถามจากภาพท่ี 4.2  พบว่า ผู ้น าท้องถ่ินหัวหน้า
สถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน  มีอาย ุ50  ปีข้ึนไปมากท่ีสุดอนัดบัแรก จ  านวน 12  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 85.72  อนัดบัสองผูน้  าทอ้งถ่ินหัวหน้าสถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน  มีอายุ  40 – 44 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 7.14  และอนัดบัสุดทา้ยอาย ุ45-49 ปี  จ  านวน 1  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.14 
  ส่วนอนัดบัแรกของประชาชนทัว่ไปมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป  จ  านวน  105  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  28.53  อนัดบัสองประชาชนทัว่ไปอาย ุ45-49 ปี  จ  านวน  72  คน   คิดเป็นร้อยละ 19.56   อนัดบั
สามประชาชนทั่วไปอายุ 18-24  ปี  จ  านวน 55  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.13    อนัดับส่ีประชาชน
ทัว่ไปอาย ุ35-39  ปี  จ  านวน 52  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.13    อนัดบัสุดทา้ยประชาชนทัว่ไปอายุ 30-
34  ปี  จ  านวน 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.70     
  วิ เคราะห์ผล  ข้อมูลอายุของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่ า ผู ้น าท้อง ถ่ินหัวหน้า
สถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชนและประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีอาย ุ 50  ปีข้ึนไปดว้ยกนัทั้งคู่  
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 3. ขอ้มลู  ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 
ภาพที่ 4.3   ต  าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
  ขอ้มูลต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามจากภาพท่ี 4.3  พบว่าผูน้  าท้องถ่ิน หัวหน้า
สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชนส่วนใหญ่มีต าแหน่งผูป้กครองทอ้งท่ีคือผูใ้หญ่บา้น จ  านวน  4  คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.57  อนัดบัสองคือผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ  านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.43  
อนัดบัสามรองนายกเทศมนตรี  จ  านวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29  อนัดบัส่ีผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน
หัวหน้าสถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน มี  5  ต  าแหน่งท่ีมีคะแนนเท่ากันคือ  นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลบางสีทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานายกเทศมนตรี  ปลดัเทศบาล  และก านัน
ต าบลบางสีทอง จ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.14   
  ส่วนอนัดบัแรกของประชาชนทัว่ไปคือลูกจา้งเอกชน  จ  านวน  104  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 28.26   อนัดบัสองประชาชนทัว่ไปคือพ่อบา้น/แม่บา้น  จ  านวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.40   
อนัดบัสามประชาชนทัว่ไปคือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  จ  านวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.96  อนัดบัส่ี
ประชาชนทัว่ไปคือนกัเรียน/นกัศึกษา  จ  านวน  40   คน  คิดเป็นร้อยละ 10.87  อนัดบัห้าประชาชน
ทัว่ไปมี 2 อาชีพคืออาชีพอิสระและรับจ้าง  จ  านวน  39  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.60   อนัดบัหก
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ประชาชนทัว่ไปท่ีรับราชการ  จ  านวน 37  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.05 และอนัดบัทา้ยประชาชนทัว่ไป
คือเกษตรกรรม  จ  านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.26  
  วิเคราะห์ผลจะเห็นไดว้่า  ผูก้ลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน  หวัหนา้สถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน   
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบุคคลอยู่ในส่วนทอ้งถ่ินและผูป้กครองภาคประชาชน  ส่วนประชาชนทั่วไปมี
ต าแหน่งลกูจา้งเอกชนเป็นส่วนใหญ่ 
 
 4. ขอ้มลู  ระยะเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

 
 
 
ภาพที ่4.4  ระยะเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
  ขอ้มลูระยะเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของผูต้อบแบบสอบถามจากภาพท่ี 4.4  พบว่าอนัดบัแรก
ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน หวัหนา้สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชนเป็นบุคคลท่ีมีระยะเวลาอยู่อาศยัใน
พ้ืนท่ีมานานกว่า 15 ปี ข้ึนไป  จ  านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 85.71  อนัดบัสองเป็นผูบ้ริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี   5 - 9  ปี  จ  านวน  2   คน   คิดเป็นร้อยละ  14.29      
  ส่วนอนัดบัแรกของประชาชนทัว่ไปท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีมานานกว่า 15 ปีข้ึนไป  
จ  านวน  131   คน  คิดเป็นร้อยละ  35.59  อนัดบัสองเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี   
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5 - 9  ปี  จ  านวน  91  คน   คิดเป็นร้อยละ 24.73    และอนัดบัสามเป็นประชาชนทัว่ไปมีระยะเวลาท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ี  1-4  ปี  จ  านวน  44   คน   คิดเป็นร้อยละ  11.96    
  วิเคราะห์ผลจะเห็นไดว้่า  กลุ่มผูบ้ริหารส่วนท้องถ่ิน หัวหน้าสถาบนัการศึกษาและ 
ผูน้  าชุมชน    และประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีอยู่อาศยัมาแต่ดั้งเดิมและท่ีอยู่อาศยัในพ้ืน
ท่ีมานานกว่า 5 - 15 ปี ข้ึนไปเป็นส่วนใหญ่  
 
 5. ขอ้มลู   ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

 
 
ภาพที ่4.5   ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
  ขอ้มูลระดับการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามจากภาพท่ี 4.5  พบว่ากลุ่มประชาชน
ทัว่ไปท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดอนัดบัแรกจ านวน 167  คน  คิดเป็นร้อยละ 45.38
อนัดบัสองประชาชนทัว่ไป  มี  2  ระดบัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง(ปวส./ปวท.) จ  านวน  
54  คน คิดเป็นร้อยละ 14.67  อนัดบัสามมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 3   จ  านวน 49  คน   คิดเป็นร้อยละ 
13.32   อนัดบัส่ีประชาชนทัว่ไป  มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 จ  านวน 19  
คน   คิดคิดเป็นร้อยละ 5.16    อนัดบัหา้ประชาชนทัว่ไป  มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6   
จ  านวน 36  คน   คิดเป็นร้อยละ 9.79  อันดับหกประชาชนทั่วไป  มีระดับการศึกษาระดับ
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)   จ  านวน 20  คน   คิดเป็นร้อยละ 5.43  และอนัดบัเจ็ดประชาชน
ทัว่ไป  มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6   จ  านวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.80  และ
อนัดบัสุดทา้ยประชาชนทัว่ไป  มีระดบัการศึกษาปริญญาโท  จ  านวน 9  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.45     
  ส่วนอนัดบัแรกของผูน้  าทอ้งถ่ิน  หวัหนา้สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน มี  2  ระดบั
การศึกษา คือระดบัปริญญาโท จ านวน 5  คน  และมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  5 
คน  คิดเป็นร้อยละ 35.71   อนัดบัสองผูน้  าทอ้งถ่ิน  หัวหน้าสถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน  มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ  านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.43    
  วิเคราะห์ผลจะเห็นไดว้่า  กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหัวหน้าสถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน    
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และการศึกษาสูงอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปริญญาตรี  ปริญญาโท เป็นส่วน
ใหญ่ และกลุ่มประชาชนทัว่ไปเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และการศึกษาสูงอยู่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปวส./ปวท.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท เป็นส่วนใหญ่ 
 
  6. ขอ้มลู   รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม  
 

 
 
ภาพที ่4.6  รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
  ขอ้มลูรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามจากภาพท่ี 4.6  พบว่ากลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน หัวหน้า
สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน  อนัดบัแรกมีรายได ้15,001 - 20,000  บาท  จ  านวน  9  คน  คิดเป็น
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ร้อยละ  64.29   อนัดบัสองกลุ่มผูน้  าท้องถ่ิน หัวหน้าสถาบันการศึกษาและผูน้  าชุมชน  มีรายได้
มากกว่า20,000  บาท  จ  านวน 5  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.71     
  ส่วนอนัดับแรกของประชาชนทั่วไปอนัดับแรกมีรายได้  15,001 - 20,000  บาท  
จ  านวน 145  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.40     อนัดบัสองประชาชนทัว่ไป  มีรายไดน้้อยกว่า  10,000  
บาท  จ  านวน  98   คน  คิดเป็นร้อยละ  26.36   อนัดบัสามประชาชนทัว่ไปมีรายไดม้ากกว่า 20,000  
บาท  จ  านวน  77   คน  คิดเป็นร้อยละ  20.93   และอนัดบัสุดทา้ยประชาชนทัว่ไปมีรายได ้ 10,001 - 
15,000 บาท  จ  านวน  48   คน  คิดเป็นร้อยละ  13.04 
  วิเคราะห์ผลจะเห็นไดว้่า  กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหวัหนา้สถาบนัการศึกษา ผูน้  าชุมชนเป็นผูมี้
รายไดท่ี้อยูใ่นเกณฑ ์15,001 ถึงมากกว่า 20,000  บาท  และประชาชนทัว่ไปเป็นผูมี้รายไดท่ี้อยู่ใน
เกณฑ์ 15,001 ถึงมากกว่า 20,000  บาท  เป็นส่วนใหญ่  รองลงมาน้อยกว่า 10,000 และมากกว่า 
20,001 
 
 7. ขอ้มลู   ลกัษณะบา้นพกัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

 
 
ภาพที่ 4.7  ลกัษณะบา้นพกัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลลกัษณะบา้นพกัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถามจากภาพท่ี 4.7  พบว่ากลุ่มผูน้  า
ท้องถ่ิน หัวหน้าสถาบันการศึกษาและผูน้  าชุมชน  อนัดับแรกลักษณะพักอาศยัเป็นบ้านเด่ียว  
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จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ  78.57  อนัดบัสองเป็นกลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน หัวหน้าสถาบนัการศึกษา
และผูน้  าชุมชน  เป็นตึกแถว/หอ้งแถว/ทาวเฮาส์  จ  านวน  3   คน  คิดเป็นร้อยละ  21.43   
  ส่วนอนัดบัแรกของประชาชนทัว่ไปลกัษณะพกัอาศยัเป็นตึกแถว/ห้องแถว/ทาวเฮาส์  
จ  านวน  195  คน   คิดเป็นร้อยละ 52.99  อนัดบัสองเป็นประชาชนทัว่ไปลกัษณะพกัอาศยัเป็นบา้น
เด่ียว  จ  านวน  149  คน   คิดเป็นร้อยละ 40.49    อนัดบัสามเป็นประชาชนทัว่ไปลกัษณะพกัอาศยั
เป็นห้องเช่า/บ้านเช่า  จ  านวน  20  คน   คิดเป็นร้อยละ 5.43    และอนัดบัสุดทา้ยเป็นประชาชน
ทัว่ไปลกัษณะพกัอาศยัเป็นคอนโดมิเนียม  จ  านวน  4  คน   คิดเป็นร้อยละ 1.09      
  วิเคราะห์ผลจะเห็นไดว้่า  กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหัวหน้าสถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน    
เป็นผูม้ีลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียวเป็นส่วนใหญ่และมีบา้นเป็นตึกแถว/ห้องแถว/ทาวเฮาส์  
รองลงมาตามล าดบั  ส่วนประชาชนทัว่ไปเป็นผูมี้ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นตึกแถว/ห้องแถว/ทาว
เฮาส์เป็นส่วนใหญ่  รองลงมาเป็นบา้นเด่ียวตามล าดบั 
 
4.2 การศึกษาในส่วนที่ 2  ผลการยอมรับหรือเห็นด้วยในการจัดตั้งระบบ (WtE)  มีกลุ่มที่ต้องการ
ศึกษา  2  กลุ่ม  ดังต่อไปนี ้
 4.2.1 กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหวัหนา้สถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน 
  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาค่าเฉล่ีย  ( x )   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การยอมรับหรือ
เห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบการผลิตไฟฟ้า  กลุ่มผูน้  าท้องถ่ินหัวหน้าสถาบนัการศึกษาและ ผูน้  า
ชุมชน  สามารถแบ่งระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ยได ้5  ระดบัดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที่ 4.2  ระดบัความคิดเห็นการยอมรับหรือเห็นดว้ย 
 

คะแนน ความหมาย 
4.51-5.00 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มากท่ีสุด” 
3.51-4.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มาก”  
2.51-3.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย  “ปานกลาง” 
1.51-2.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “นอ้ย” 
1.00-1.50 ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “นอ้ยท่ีสุด” 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการจดัตั้งระบบ
(WtE)  โดยใชข้ยะเทศบาล  ในเขตต าบลบางสีทอง 
 

ค าถามในส่วนท่ี 2 
ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 
(S.D.) 

ระดบัการ
ยอมรับหรือ
เห็นดว้ย 

ขอ้ท่ี 1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าขยะสามารถน ามา
เปล่ียนรูปเป็นไฟฟ้าความร้อนและความเยน็ได ้

3.786 0.426 มาก 

ขอ้ท่ี 2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าขยะเป็นแหล่งพลงังานท่ี
สะอาดและปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.500 0.519 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 3 แนวทางในการพฒันาพลงังานทางเลือกโดยใชข้ยะ
ชุมชนเป็นเช้ือเพลิง ท่านมีความคิดเห็นมากนอ้ยเพียงใด 

3.286 0.469 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 4 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัระบบ(WtE) โดย
ใชข้ยะมีประโยชนต่์อชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

3.143 0.535 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 5 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัระบบ(WtE)โดย 
ใชข้ยะในดา้นการส่งเสริมความมัน่คงทางดา้นพลงังาน 
มากนอ้ยเพียงใด 

3.714 0.914 มาก 

ขอ้ท่ี 6 ถา้หากพ้ืนท่ีต าบลบางสีทองมีการจดัตั้งโรงผลิตไฟฟ้า 
(WtE) โดยใชข้ยะในดา้นการส่งเสริมความมัน่คงทางดา้น 
พลงังานมากนอ้ยเพียงใด 

3.214 0.426 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 7 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าระบบ(WtE) โดยใชข้ยะ 
จะเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีความส าคญัในอนาคต มากนอ้ย
เพียงใด 

3.429 0.514 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 8  ถา้หากมีการจดัตั้งโรงผลิต(WtE) โดยใชข้ยะจะท าให้
ค่าบริการไฟฟ้าถกูลง  ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใด 

3.714 0.611 มาก 

ขอ้ท่ี 9 ถา้หากมีโรงผลิตไฟฟ้า(WtE) โดยใชข้ยะจะท าให้
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีต าบลบางสีทองดีข้ึน ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ย
เพียงใด 
 

3.429 0.514 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ค าถามในส่วนท่ี 2 ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 
(S.D.) 

ระดบัการ
ยอมรับหรือ
เห็นดว้ย 

ขอ้ท่ี 10 ถา้หากในอนาคตรัฐบาลมีการส่งเสริมการจดัตั้งโรง
ผลิตไฟฟ้า(WtE)  เพื่อลดการน าเขา้ทางพลงังาน  ท่านมี
ความคิดเห็นหรือยอมรับไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

3.214 0.426 ปานกลาง 

รวมค่าเฉล่ีย 3.443 0.535 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี  4.3  แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน พบว่าโดยรวมแลว้ผูน้  า
ทอ้งถ่ินหัวหน้าสถาบันการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน  ส่วนใหญ่ยอมรับไดใ้นการจดัตั้งระบบ(WtE)  
โดยใชข้ยะในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง  จากผลรวมมีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย  “ปาน
กลาง”  โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.443  และค่า S.D. 0.535    
  ลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหวัหนา้สถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน  มีความคิดเห็นว่าขยะสามารถ
น ามาเปล่ียนรูปเป็นไฟฟ้าความร้อนและความเยน็ได ้ มีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มาก”  โดย
มีค่าเฉล่ีย คือ 3.786  และค่า  S.D.  0.426  เป็นอนัดบัแรก 
  กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหัวหน้าสถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน  มีความคิดเห็นในการจดัตั้ง
โรงผลิตไฟฟ้า(WtE) โดยใชข้ยะจะท าให้ค่าบริการไฟฟ้าถูกลง  มีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย 
“มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย  คือ 3.714  ค่า S.D. 0.611   
  กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหวัหนา้สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบ
(WtE)  โดยใชข้ยะในดา้นการส่งเสริมความมัน่คงทางดา้นพลงังาน  มีระดบัการยอมรับหรือเห็น
ดว้ย “มาก”  โดยมีค่าเฉล่ีย  คือ 3.714  และค่า  S.D. 0.914   
 4.2.2 ประชาชนทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.4  ขอ้มลูการศึกษาการยอมรับในการจดัตั้งระบบ(WtE) ในเขตต าบลบางสีทอง  ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ค าถามในส่วนท่ี 2 
ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 
(S.D.) 

ระดบัการ
ยอมรับหรือ
เห็นดว้ย 

ขอ้ท่ี 1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าขยะสามารถน ามา
เปล่ียนรูปเป็นไฟฟ้าความร้อนและความเยน็ได ้

3.647 0.562 มาก 

ขอ้ท่ี 2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าขยะเป็นแหล่งพลงังานท่ี
สะอาดและปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.609 0.608 มาก 

ขอ้ท่ี 3 แนวทางในการพฒันาพลงังานทางเลือกโดยใชข้ยะ
ชุมชนเป็นเช้ือเพลิง ท่านมีความคิดเห็นมากนอ้ยเพียงใด 

3.508 0.581 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 4 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัระบบ(WtE)โดย
ใชข้ยะมีประโยชนต่์อชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

3.389 0.642 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 5 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัระบบ(WtE) 
โดยใชข้ยะในดา้นการส่งเสริมความมัน่คงทางดา้นพลงังาน  มาก
นอ้ยเพียงใด 

3.446 0.620 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 6 ถา้หากพ้ืนท่ีต าบลบางสีทองมีการจดัตั้งระบบ 
(WtE) โดยใชข้ยะในดา้นการส่งเสริมความมัน่คงทางดา้นพลงังาน
มากนอ้ยเพียงใด 

3.215 0.656 ปานกลาง 

ขอ้ท่ี 7 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าระบบ(WtE) โดยใชข้ยะ 
จะเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีความส าคญัในอนาคต  มากนอ้ย
เพียงใด 

3.652 0.651 มาก 

ขอ้ท่ี 8  ถา้หากมีการจดัตั้งระบบ(WtE) โดยใชข้ยะจะท าให้
ค่าบริการไฟฟ้าถกูลง  ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใด 

3.902 0.610 มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ)   
 

ค าถามในส่วนท่ี 2 
ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 
(S.D.) 

ระดบัการ
ยอมรับหรือ
เห็นดว้ย 

ขอ้ท่ี 9 ถา้หากมีระบบ(WtE) โดยใชข้ยะจะท าใหเ้ศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีต าบลบางสีทองดีข้ึน ท่านเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใด 

3.535 0.599 มาก 

ขอ้ท่ี 10 ถา้หากในอนาคตรัฐบาลมีการส่งเสริมการจดัตั้ง
(WtE)  เพื่อลดการน าเขา้ทางพลงังาน  ท่านมีความคิดเห็น
หรือยอมรับไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

3.658 0.698 มาก 

รวมค่าเฉล่ีย 3.556 0.623 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.4   แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. ประชาชนทั่วไป พบว่าโดยรวมแลว้
ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับได้ในการจัดตั้งระบบ(WtE) ในเขตต าบลบางสีทอง  เมื่อมีระบบ
ดงักล่าวแลว้จะมีการแข่งขนัทางดา้นพลงังานประชาชนคิดว่าจะท าใหค่้าบริการทางดา้นพลงังานถกู
ลง  อีกส่วนหน่ึงยงัสามารถน าขยะมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นความร้อนและความเยน็  ยงัส่งผลดี
ให้ความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จากผลรวมมีระดับการยอมรับหรือเห็นดว้ย  
“มาก”  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.556  ค่า S.D. 0.623    
  ประชาชนทัว่ไปยอมรับในการจดัตั้งระบบ(WtE) ในเขตต าบลบางสีทอง  โดยเห็นว่าถา้
หากมีการจดัตั้งระบบ (WtE) จะท าให้ค่าบริการไฟฟ้าถูกลง  มีระดับการยอมรับหรือเห็นด้วย  
“มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย คือ  3.902  ค่า  S.D. 0.610  เป็นอนัดบัแรก  
  อนัดบัสองประชาชนทัว่ไปมีความคิดเห็นว่าขยะสามารถน ามาเปล่ียนรูปเป็นไฟฟ้าความ
ร้อนและความเยน็ได ้ มีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย“มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.647  ค่า  S.D. 
0.562   
  ถา้หากมีระบบ(WtE) โดยใชข้ยะจะท าใหเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีต าบลบางสีทองดีข้ึน มีระดบั
การยอมรับหรือเห็นดว้ย  “มาก”    โดยมีค่าเฉล่ีย คือ  3.535  ค่า S.D. 0.599   
 
4.3 การศึกษาส่วนที่ 3  รองรับการเปลีย่นแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ถ้ามรีะบบ
เปลีย่นรูปพลงังานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to - Energy (WtE) โดยมกีลุ่มที่ต้องการศึกษา  
2  กลุ่ม  ดังต่อไปนี ้ 
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 4.3.1 กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหวัหนา้สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน 
ตารางที่ 4.5  การศึกษาการรองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มี
ระบบ(WtE) 
 

ค าถามในส่วนท่ี 3 
ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 
(S.D.) 

ระดบัการ
ยอมรับหรือ
เห็นดว้ย 

1. ระบบการผลิต(WtE) โดยใชข้ยะ เป็นแหล่งพลงังาน
สะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่านมีความคิดเห็น
มากนอ้ยเพียงใด 

3.714 0.469 มาก 

2. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงผลิต(WtE) โดยใชข้ยะ
เทศบาลจะส่งกล่ินรบกวนในขณะเคร่ืองก าลงัท างานมาก
นอ้ยเพียงใด 

3.143 0.770 ปานกลาง 

3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงผลิตไฟฟ้า (WtE)โดยใช้
ขยะจะส่งเสียงดงัรบกวนในขณะเคร่ืองก าลงัท างานมากนอ้ย
เพียงใด 

3.143 0.363 ปานกลาง 

4. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงผลิตไฟฟ้า (WtE) โดยใช้
ขยะจะมีฝุ่ นละอองรบกวนในขณะเคร่ืองก าลงัท างาน มาก
นอ้ยเพียงใด 

3.286 0.825 ปานกลาง 

5. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงโรงผลิตไฟฟ้า (WtE) 
 โดยใชข้ยะจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของท่าน  
  มากนอ้ยเพียงใด 

3.071 0.616 ปานกลาง 

6.โดยรวมแลว้พลงังานท่ีไดจ้ากระบบ(WtE)โดยใชข้ยะมีผลดี 
มากกว่าผลเสียท่านเห็นดว้ยหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด 

3.500 0.650 ปานกลาง 

7. ท่านมีความคิดเห็นหรือยอมรับมากนอ้ยเพียงใดหากโรง
ผลิตไฟฟ้า(WtE)โดยใชข้ยะ หากเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีต าบลบางสี
ทองจริง 

3.214 0.579 ปานกลาง 

รวมค่าเฉล่ีย 3.296 0.610 ปานกลาง 
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  จากตารางท่ี  4.5  แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน โดยรวมกลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน
หวัหนา้สถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน  ส่วนใหญ่มีการยอมรับมากในระบบ (WtE)โดยใชข้ยะ 
เป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ยงัเห็นว่าพลงังานท่ีได้จากระบบ 
(WtE)โดยใชข้ยะมีผลดี มากกว่าผลเสีย   จากผลรวมมีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย“ปานกลาง”   
โดยมค่ีาเฉล่ีย คือ 3.296  ค่า S.D. 0.610    
  กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินหัวหน้าสถาบนัการศึกษาและ ผูน้  าชุมชน  มีการยอมรับมากในระบบ 
(WtE) โดยใชข้ยะ เป็นแหล่งพลงังานสะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีระดบัการยอมรับ
หรือเห็นดว้ย “มาก”  โดยมีค่าเฉล่ีย คือ  3.714  และค่า  S.D. 0.469  เป็นอนัดบัแรก 
  อนัดบัสองโดยรวมแลว้พลงังานท่ีไดจ้ากระบบ (WtE) โดยใชข้ยะมีผลดีมากกว่าผลเสีย 
มีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “ปานกลาง”  โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.500  ค่า  S.D 
 4.3.2   กลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 
ตารางที่ 4.6  การศึกษาการรองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มี
ระบบ(WtE) ในเขตต าบลบางสีทอง   
 

ค าถามในส่วนท่ี 3 
ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 
(S.D.) 

ระดบัการ
ยอมรับหรือ
เห็นดว้ย 

1. ระบบการผลิตไฟฟ้า (WtE)โดยใชข้ยะ เป็นแหล่งพลงังาน
สะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่านมีความคิดเห็น
มากนอ้ยเพียงใด 

3.592 0.535 มาก 

2. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงผลิต(WtE) โดยใชข้ยะ
เทศบาลจะส่งกล่ินรบกวนในขณะเคร่ืองก าลงัท างานมาก
นอ้ยเพียงใด 

2.620 0.986 ปานกลาง 

3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงผลิตไฟฟ้า (WtE) โดยใช้
ขยะจะส่งเสียงดงัรบกวนในขณะเคร่ืองก าลงัท างานมากนอ้ย
เพียงใด 

2.774 0.712 ปานกลาง 

4. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงผลิต(WtE) โดยใชข้ยะจะ
มีฝุ่ นละอองรบกวนในขณะเคร่ืองก าลงัท างาน มากนอ้ย
เพียงใด 

2.905 0.791  ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ค าถามในส่วนท่ี 3 
ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 
(S.D.) 

ระดบัการ
ยอมรับหรือ
เห็นดว้ย 

5. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรว่าโรงโรงผลิต(WtE) โดยใชข้ยะ 
จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

2.880 0.682 ปานกลาง 

6.โดยรวมแลว้พลงังานท่ีไดจ้ากระบบการผลิตไฟฟ้า(WtE) 
โดยใชข้ยะมีผลดีมากกว่าผลเสียท่านเห็นดว้ยหรือ    
ไม่มากนอ้ยเพียงใด 

3.774 0.681 มาก 

7. ท่านมีความคิดเห็นหรือยอมรับมากนอ้ยเพียงใดหากโรง
ผลิตไฟฟ้า(WtE) โดยใชข้ยะ หากเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีต าบลบางสี
ทองจริง, 

3.258 0.549 ปานกลาง 

รวมค่าเฉล่ีย 3.115 0.705 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี  4.6  แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. กลุ่มประชาชนทัว่ไป พบว่าโดยรวม
การศึกษาการรองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มีระบบ(WtE)   โดย
ใชข้ยะในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง  จากผลรวมมีระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย“ ปานกลาง 
” โดยมีค่าเฉล่ีย  คือ 3.115  ค่า S.D. 0.705    
  กลุ่มประชาชนทัว่ไปโดยรวมแลว้เห็นว่าพลงังานท่ีไดจ้ากระบบ (WtE) โดยใชข้ยะ มี
ผลดีมากกว่าผลเสีย  มีระดับการยอมรับหรือเห็นดว้ย “มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย  คือ  3.774  ค่า S.D. 
0.681  เป็นอนัดบัแรก 
  ระบบ (WtE) โดยใชข้ยะ เป็นแหล่งพลงังานสะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มี
ระดบัการยอมรับหรือเห็นดว้ย “ มาก ”  โดยมค่ีาเฉล่ีย   คือ  3.592  ค่า S.D. 0.535  
 
4.4 การวเิคราะห์และความสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยั กบัผลของการยอมรับข้อมูลทางสถิต ิ  
   การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยักบั  ผลของการยอมรับในการจดัตั้งระบบ (WtE)  ในเขตต าบลบางสีทอง  ซ่ึงผูว้ิจยัได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในรูปแบบของตาราง  โดยจ าแนกตามรายละเอียดของขอ้มลูดงัน้ี 
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 4.4.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัผลการยอมรับหรือไม่ยอมรับในการจดัตั้ง
ระบบ (WtE)  ไดม้ีการท าการวิเคราะห์ขอ้มลูแสดงดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวน จ  าแนกตามเพศกบัผลรวมการยอมรับระหว่างผูน้  าทอ้งถ่ินและประชาชน
ทัว่ไป 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ขอ้มลู 

รายละเอียดผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวนท่ี
ตอบ 

ร้อยละ% จ านวนท่ี
ตอบ 

ร้อยละ% 

1. เพศ ผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ชาย 10 71.43 179 48.64 

  หญิง 4 28.57 189 51.36 
รวม 14 100 368 100 

 
 ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่าง 2  ปัจจยัไดมี้การตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
    :  ชาย  =  หญิง  เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของระดบัการยอมรับหรือ 
  เห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE)  ไม่แตกต่างกนั 
    :  ชาย  ≠  หญิง เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของระดบัการยอมรับหรือ 
  เห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE)  แตกต่างกนั 
 จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.8 – 4.11 

1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน 
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ตารางที่ 4.8   ผลการวิเคราะห์ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัผลรวมการยอมรับหรือเห็นดว้ย 
ในค าถามส่วนท่ี 2   วิเคราะห์แบบ  Independent Samples  Test     
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี 1  Equal variances 
assumed  

0.14 0.72* 0.19 12.00 0.85* 0.05 0.26 

Equal variances  
not assumed 

  0.18 4.82 0.87 0.05 0.28 

ขอ้ท่ี 2  
 
 

Equal variances 
assumed 

. . 0.00 12.00 1.00* 0.00 0.32 

Equal variances 
not assumed 

  0.00 5.14 1.00 0.00 0.33 

ขอ้ท่ี 3  Equal variances 
assumed 

82.29 0.00* 1.51 12.00 0.16 0.40 0.27 

Equal variances 
not assumed 

  2.45 9.00 0.04* 0.40 0.16 

ขอ้ท่ี 4  Equal variances 
assumed 

6.10 0.03* 0.62 12.00 0.55 0.20 0.32 

Equal variances 
not assumed 

  1.00 9.00 0.34* 0.20 0.20 

ขอ้ท่ี 5  Equal variances 
assumed 

1.03 0.33* -0.73 12.00 0.48* -0.40 0.55 

Equal variances 
not assumed 

  -0.78 6.61 0.46 -0.40 0.51 

ขอ้ท่ี 6 
 

Equal variances 
assumed 

18.00 0.00* 1.21 12.00 0.25 0.30 0.25 

Equal variances 
not assumed 
 
 

  1.96 9.00 0.08* 0.30 0.15 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี 7  Equal variances 
assumed 

2.86 0.12* 0.81 12.00 0.43* 0.25 0.31 

Equal variances 
not assumed 

  0.83 5.87 0.44 0.25 0.30 

ขอ้ท่ี 8  Equal variances 
assumed 

0.01 0.91* -1.12 12.00 0.29* -0.40 0.36 

Equal variances 
not assumed 
 

  -0.91 4.00 0.41 -0.40 0.44 

ขอ้ท่ี 9  Equal variances 
assumed 

2.86 0.12* 0.81 12.00 0.43* 0.25 0.31 

Equal variances 
not assumed 

  0.83 5.87 0.44 0.25 0.30 

ขอ้ท่ี 10  Equal variances 
assumed 

0.14 0.72* -0.19 12.00 0.85* -0.05 0.26 

Equal variances 
not assumed 

  -0.18 4.82 0.87 -0.05 0.28 

รวมผล Equal variances 
assumed 

0.48 0.50* 0.40 12.00 0.70* 0.06 0.15 

Equal variances 
not assumed 

  0.41 5.80 0.70 0.06 0.15 

 
หมายเหตุ. *  ค่าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ผลท่ีน าไปใช ้
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  จากตารางท่ี 4.8  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและสรุปไดผ้ลดงัน้ี  P (ความน่าจะเป็น) 
= .70,      (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า  ค่า        ( เท่ากบัไม่ Sig)  จึงยอมรับ H0  
หรือกล่าวได้ว่า เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของระดับการยอมรับหรือเห็นด้วยในการจัดตั้ง
ระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 
 2. กลุ่มของประชาชนทัว่ไป   
 
ตารางที่ 4.9   ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัผลรวมการยอมรับหรือเห็นดว้ย 
ในค าถามส่วนท่ี 2  วิเคราะห์แบบ    Independent Samples  Test  
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี 1  Equal variances 
assumed  

6.60 0.01* 0.41 366.00 0.68 0.02 0.06 

Equal variances 
not assumed 

  0.42 363.17 0.68* 0.02 0.06 

ขอ้ท่ี 2  Equal variances 
assumed 

3.62 0.06* 0.52 366.00 0.60* 0.03 0.06 

Equal variances 
not assumed 

  0.52 364.49 0.60 0.03 0.06 

ขอ้ท่ี3  Equal variances 
assumed 

4.37 0.04* -1.07 366.00 0.29 -0.07 0.06 

Equal variances 
not assumed 

  -1.07 364.35 0.28* -0.07 0.06 

ขอ้ท่ี 4  Equal variances 
assumed 

8.38 0.00* 0.07 366.00 0.94 0.01 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  0.07 358.35 0.94* 0.01 0.07 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี5  
 
 
 

Equal variances 
assumed 

0.00 0.96* -0.30 366.00 0.77* -0.02 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  -0.30 365.18 0.77 -0.02 0.07 

         
ขอ้ท่ี 6  Equal variances 

assumed 
0.00 0.98* 0.41 366.00 0.68* 0.03 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  0.41 363.08 0.68 0.03 0.07 

ขอ้ท่ี 7  Equal variances 
assumed 

9.72 0.00* -0.12 366.00 0.91 -0.01 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  -0.12 331.32 0.91* -0.01 0.07 

ขอ้ท่ี 8  Equal variances 
assumed 

0.77 0.38* -0.77 366.00 0.44* -0.05 0.06 

Equal variances 
not assumed 

  -0.77 364.24 0.44 -0.05 0.06 

ขอ้ท่ี 9  Equal variances 
assumed 

2.68 0.10* -1.19 366.00 0.24* -0.07 0.06 

Equal variances 
not assumed 

  -1.19 359.84 0.24 -0.07 0.06 

ขอ้ท่ี 10  Equal variances 
assumed 

4.14 0.04* 1.09 366.00 0.28 0.08 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  1.09 365.19 0.28* 0.08 0.07 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

รวมผล Equal variances 
assumed 

4.78 0.03* -0.14 366.00 0.89 0.00 0.03 

Equal variances 
not assumed 

  -0.14 363.76 0.89* 0.00 0.03 

 
หมายเหตุ *  ค่าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ผลท่ีน าไปใช ้
 
 จากตารางท่ี 4.9  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี 
  สมมุติฐานทางสถิติ 
    :  ชาย  =  หญิง   เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ย    
    ในการจดัตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนั      :  ชาย  
≠  หญิง   เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็น       
   ดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE)   แตกต่างกนั        
   P (ความน่าจะเป็น) = .89,    (ระดบันัยส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P  มากกว่า  ค่า   ( 
เท่ากบัไม่ Sig)  จึงยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียการยอมรับ
หรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วนท่ี 3   รองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มีระบบ (WtE)   
ในเขตต าบลบางสีทอง จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของชุมชนของท่านหรือไม่
อยา่งไร 

1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน 
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ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างของเพศกบัผลรวมการยอมรับหรือเห็น
ดว้ย  ในค าถามส่วนท่ี 3  วิเคราะห์แบบ  Independent Samples  Test  
 

 Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี 1  Equal variances 
assumed  

0.13 0.72* -0.17 12.00 0.87* -0.05 0.29 

Equal variances 
not assumed 

  -0.17 5.41 0.87 -0.05 0.29 

ขอ้ท่ี 2  Equal variances 
assumed 

4.01 0.07* 0.43 12.00 0.68* 0.20 0.47 

Equal variances 
not assumed 

  0.69 9.00 0.51 0.20 0.29 

ขอ้ท่ี 3  Equal variances 
assumed 

6.10 0.03* 0.93 12.00 0.37 0.20 0.22 

Equal variances 
not assumed 

  1.50 9.00 0.17* 0.20 0.13 

ขอ้ท่ี 4  Equal variances 
assumed 

6.86 0.02* 0.81 12.00 0.44 0.40 0.50 

Equal variances 
not assumed 

  0.65 3.92 0.55* 0.40 0.62 

ขอ้ท่ี 5  Equal variances 
assumed 

5.04 0.04* 0.27 12.00 0.80 0.10 0.38 

Equal variances 
not assumed 

  0.43 9.00 0.68* 0.10 0.23 

ขอ้ท่ี 6  Equal variances 
assumed 

0.38 0.55* 0.00 12.00 1.00* 0.00 0.40 

Equal variances 
not assumed 

  0.00 6.86 1.00 0.00 0.37 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
   

 Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี 7  Equal variances 
assumed 

0.16 0.69* 0.87 12.00 0.40* 0.30 0.35 

Equal variances 
not assumed 

  0.69 3.87 0.53 0.30 0.44 

รวมผลการ
ยอมรับ 

Equal variances 
assumed 

0.73 0.41* 1.03 12.00 0.33* 0.16 0.16 

Equal variances 
not assumed 

  1.09 6.39 0.32 0.16 0.15 

 

หมายเหตุ *  ค่าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ผลท่ีน าไปใช ้
 
  จากตารางท่ี 4.10  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี 
 1. ผลรวมการยอมรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
    :  ชาย  =   หญิง   เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็น 
        ดว้ยในการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
      ไม่แตกต่างกนั 
    :  ชาย  ≠   หญิง  เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียผลรวมการยอมรับหรือเห็น
      ดว้ยในการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ  
      แตกต่างกนั 
P (ความน่าจะเป็น) = .33,    (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า ค่า     ( เท่ากบัไม่ Sig)  
จึง ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ยใน
การเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ  ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 2. กลุ่มของประชาชนทัว่ไป   
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของเพศกบัผลรวมการยอมรับหรือเห็น
ดว้ย  ในค าถามส่วนท่ี 3  วิเคราะห์แบบ  Independent Samples  Test  
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี 1  Equal variances 
assumed  

0.56 0.46* 0.77 366.00 0.44* 0.04 0.06 

Equal variances 
not assumed 

  0.77 365.27 0.44 0.04 0.06 

ขอ้ท่ี 2  Equal variances 
assumed 

7.32 0.01* 1.28 366.00 0.20 0.13 0.10 

Equal variances 
not assumed 

  1.29 364.13 0.20* 0.13 0.10 

ขอ้ท่ี 3  Equal variances 
assumed 

6.04 0.01* 1.37 366.00 0.17 0.10 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  1.37 345.83 0.17* 0.10 0.08 

ขอ้ท่ี 4  Equal variances 
assumed 

2.49 0.12* 0.79 366.00 0.43* 0.07 0.08 

Equal variances 
not assumed 

  0.79 365.29 0.43 0.07 0.08 

ขอ้ท่ี 5  Equal variances 
assumed 

0.02 0.90* 1.44 366.00 0.15* 0.10 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  1.44 354.65 0.15 0.10 0.07 

ขอ้ท่ี 6  Equal variances 
assumed 

0.28 0.60* 0.98 366.00 0.33* 0.07 0.07 

Equal variances 
not assumed 

  0.98 364.43 0.33 0.07 0.07 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

ขอ้ท่ี 7  Equal variances 
assumed 

28.28 0.00* -2.73 366.00 0.01 -0.16 0.06 

Equal variances 
not assumed 

  -2.74 359.03 0.01* -0.16 0.06 

รวมผลการ
ยอมรับ 

Equal variances 
assumed 

3.15 0.08* 1.24 366.00 0.22* 0.05 0.04 

Equal variances 
not assumed 

  1.24 365.42 0.21 0.05 0.04 

 
จากตารางท่ี 4.11  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี 
1. ผลรวมการยอมรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
    :  ชาย  =  หญิง   เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียผลรวมการยอมรับหรือเห็น
      ดว้ยในการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ  
      ไม่แตกต่างกนั 
    :  ชาย  ≠  หญิง  เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียผลรวมการยอมรับหรือ             
     เห็นดว้ยในการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและ 
     สุขภาพ  แตกต่างกนั 
P (ความน่าจะเป็น) = .22,    (ระดบันัยส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า  ค่า     ( เท่ากบัไม่ 
Sig)  จึงยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  เพศชายและเพศหญิงมีระดบัค่าเฉล่ียผลรวมการยอมรับหรือ
เห็นดว้ยในการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4.4.2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัผลการยอมรับหรือเห็นดว้ยการจดัตั้งระบบ 
(WtE) ไดม้ีการท าการวิเคราะห์ขอ้มลูแสดงดงัตารางท่ี 4.12   
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ตารางที่ 4.12  แสดงจ านวน จ  าแนกตามอายกุบัผลการยอมรับระหว่างผูน้  าทอ้งถ่ินและประชาชน
ทัว่ไป 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ขอ้มลู 

รายละเอียดผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อย
ละ% 

จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อย
ละ% 

2. อาย ุผูต้อบ
แบบสอบถาม 

18 -24 ปี 0 0 55 14.95 

  25 - 29 ปี 0 0 20 5.43 
  30 - 34 ปี 0 0 32 8.70 
  35- 39 ปี 0 0 52 14.13 
  40 – 44 ปี 1 7.14 32 8.70 
  45-49 ปี 1 7.14 72 19.56 
  50 ข้ึนไป 12 85.72 105 28.53 

 
 ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธม์ากกว่า 2  ปัจจยัไดมี้การตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
    :       ปี  =       ปี   =  ...     ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียการยอมรับหรือ 
         เห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ(WtE) ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบัอาย ุ 
    :      ≠      ค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ(WtE)    
         แตกต่างกนั  ท่ีระดบัอาย ุอยา่งนอ้ย 1 ช่วง 
 จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.13 – 4.16 
1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน 
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ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัผลรวมการยอมรับ   
ค  าถามในส่วนท่ี 2 วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA  
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 0.69 2.00 0.35 2.28 0.15 
Within Groups 1.67 11.00 0.15   
Total 2.36 13.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 0.50 2.00 0.25 0.92 0.43 
Within Groups 3.00 11.00 0.27   
Total 3.50 13.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 0.61 2.00 0.30 1.48 0.27 
Within Groups 2.25 11.00 0.21     
Total 2.86 13.00       

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 1.46 2.00 0.73 3.58 0.06 
Within Groups 2.25 11.00 0.21     
Total 3.71 13.00       

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 4.61 2.00 2.30 4.05 0.05 
Within Groups 6.25 11.00 0.57     
Total 10.86 13.00       

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 0.11 2.00 0.05 0.26 0.77 
Within Groups 2.25 11.00 0.21     
Total 2.36 13.00       

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 0.51 2.00 0.26 0.97 0.41 
Within Groups 2.92 11.00 0.27     
Total 3.43 13.00       

ขอ้ท่ี 8  Between Groups 0.61 2.00 0.30 0.79 0.48 
Within Groups 4.25 11.00 0.39     
Total 4.86 13.00       
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

              ขอ้ท่ี 9                  Between Groups 
                                           Within Groups 
                                           Total 

0.43 
3.00 
3.43 

2.00 
11.00 
13.00 

0.21 
0.27 

0.79 0.48 
 

               ขอ้ 10                 Within Groups 
                                           Total 
                                           Total 

3.00 
3.43 
2.36 

11.00 
13.00 
13.00 

0.27   

รวมผลการยอมรับ              Between Groups 
                                          Within Groups 
                                          Total 

0.21 2.00 0.11 2.07 0.17 
0.56 11.00 0.05   
0.77 13.00    

 
  จากตารางท่ี 4.13  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .17,   (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า  ค่า               
( เท่ากบัไม่ Sig)  จึง ยอมรับ    หรือกล่าวไดว้่า   ผูน้  าทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ยใน
การจดัตั้งระบบ(WtE)   ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. กลุ่มของประชาชนทัว่ไป 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัผลรวมการยอมรับหรือเห็นดว้ย 
ค  าถามในส่วนท่ี 2  วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA   
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 5.70 6.00 0.95 3.11 0.01 
Within Groups 110.38 361.00 0.31   
Total 116.08 367.00    
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 8.61 6.00 1.44 4.08 0.00 
Within Groups 127.05 361.00 0.35   
Total 135.65 367.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 19.55 6.00 3.26 11.27 0.00 
Within Groups 104.42 361.00 0.29   
Total 123.98 367.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 5.03 6.00 0.84 2.07 0.06 
Within Groups 146.41 361.00 0.41   
Total 151.43 367.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 3.58 6.00 0.60 1.57 0.16 
Within Groups 137.33 361.00 0.38   
Total 140.91 367.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 24.33 6.00 4.06 10.95 0.00 
Within Groups 133.71 361.00 0.37   
Total 158.04 367.00    

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 11.62 6.00 1.94 4.86 0.00 
Within Groups 143.86 361.00 0.40   
Total 155.48 367.00    

ขอ้ท่ี 8  Between Groups 26.44 6.00 4.41 14.46 0.00 
Within Groups 110.04 361.00 0.31   
Total 136.48 367.00    

ขอ้ท่ี 9  Between Groups 3.62 6.00 0.60 1.70 0.12 
Within Groups 127.93 361.00 0.35   
Total 131.54 367.00  
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 10  Between Groups 32.56 6.00 5.43 13.39 0.00 
Within Groups 146.30 361.00 0.41   
Total 178.86 367.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 4.78 6.00 0.80 8.86 0.00 
Within Groups 32.49 361.00 0.09   
Total 37.27 367.00    

 
  จากตารางท่ี 4.14  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .00,    ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P นอ้ยกว่า  ค่า                
( เท่ากบั Sig)  จึงปฏิเสธ     ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า ประชาชนทัว่ไปมีค่าเฉล่ียการยอมรับ
หรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ(WtE)    แตกต่างกนัท่ีระดบัอายอุยา่งนอ้ย 1 ช่วง   อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน 
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของอายกุบัผลรวมการยอมรับ ในค าถาม
ส่วนท่ี 3     วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA    
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 1.19 2.00 0.60 3.93 0.05 
Within Groups 1.67 11.00 0.15   
Total 2.86 13.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 0.80 2.00 0.40 0.63 0.55 
Within Groups 6.92 11.00 0.63   
Total 7.71 13.00 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 0.05 2.00 0.02 0.16 0.86 
Within Groups 1.67 11.00 0.15   
Total 1.71 13.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 0.61 2.00 0.30 0.41 0.68 
Within Groups 8.25 11.00 0.75   
Total 8.86 13.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 0.93 2.00 0.46 1.28 0.32 
Within Groups 4.00 11.00 0.36   
Total 4.93 13.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 0.58 2.00 0.29 0.65 0.54 
Within Groups 4.92 11.00 0.45   
Total 5.50 13.00    

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 0.11 2.00 0.05 0.14 0.87 
Within Groups 4.25 11.00 0.39   
Total 4.36 13.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 0.03 2.00 0.01 0.15 0.86 
Within Groups 0.93 11.00 0.09   
Total 0.96 13.00    

 
  จากตารางท่ี 4.15  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .86,     (ระดบันัยส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P น้อยกว่า  ค่า  
  ( เท่ากบัไม่ Sig)  จึงยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  ผูน้  าทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ย
ในการจดัตั้งระบบ(WtE) ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัอาย ุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. กลุ่มของประชาชนทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของอายกุบัผลรวมการยอมรับหรือเห็น
ดว้ย   ค  าถามในส่วนท่ี 3  วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA    
 
  Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 3.70 6.00 0.62 2.20 0.04 
Within Groups 101.16 361.00 0.28   
Total 104.86 367.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 53.45 6.00 8.91 10.60 0.00 
Within Groups 303.29 361.00 0.84   
Total 356.74 367.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 16.65 6.00 2.78 5.91 0.00 
Within Groups 169.63 361.00 0.47   
Total 186.28 367.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 15.65 6.00 2.61 4.40 0.00 
Within Groups 214.02 361.00 0.59   
Total 229.67 367.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 24.42 6.00 4.07 10.04 0.00 
Within Groups 146.32 361.00 0.41   
Total 170.74 367.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 20.80 6.00 3.47 8.37 0.00 
Within Groups 149.48 361.00 0.41   
Total 170.28 367.00    

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 5.61 6.00 0.94 3.22 0.00 
Within Groups 104.86 361.00 0.29   
Total 110.48 367.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 7.22 6.00 1.20 8.59 0.00 
Within Groups 50.61 361.00 0.14   
Total 57.84 367.00    
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  จากตารางท่ี 4.16  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี  สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .00,       (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P นอ้ยกว่า  ค่า  
  ( เท่ากบั Sig)  จึงปฏิเสธ     ยอมรับ      หรือกล่าวไดว้่า  ประชาชนทัว่ไปมีค่าเฉล่ียการ
ยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ(WtE)  แตกต่างกนัท่ีระดบัอายอุยา่งนอ้ย 1 ช่วง  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4.4.3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัผลการยอมรับหรือเห็นดว้ยการ
จดัตั้งระบบ (WtE)  ไดม้ีการท าการวิเคราะห์ขอ้มลูแสดงดงัตารางท่ี 4.17 
ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวน จ  าแนกตามระดบัการศึกษาระหว่างผูน้  าทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป 
  

 
ล าดบัท่ี 

 
ขอ้มลู 

รายละเอียดผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อย
ละ% 

จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อย
ละ% 

5 ระดบัการศึกษา
ของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

ต ่ากว่า ป.6 0 0 14 3.80 

  ป.6 0 0 36 9.79 
  ม.3 0 0 49 13.32 
  ม.6 5 35.71 19 5.16 
  ปวช. 0 0 20 5.43 
  ปวส/ปวท 1 7.15 54 14.67 
  ปริญญาตรี 3 21.43 167 45.38 
  ปริญญาโท 5 35.71 9 2.45 
  ปริญญาเอก 0 0 0 0 

 
ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธม์ากกว่า 2  ปัจจยัไดมี้การตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
    :  ต ่ากว่า ป    =  ป     =  ...   ปริญญาเอก   ค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ย 
    ในการจดัตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัการศึกษา 
    :      ≠      ค่าเฉล่ียผลรวมการยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ(WtE) 
     แตกต่างกนัท่ีระดบัการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ระดบั 
 จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.18 – 4.21 
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1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน   
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของระดบัการศึกษากบัผลรวมการ
ยอมรับ ในค าถามส่วนท่ี 2 วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA  

 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 1.16 3.00 0.39 3.21 0.07 
Within Groups 1.20 10.00 0.12   
Total 2.36 13.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 0.43 3.00 0.14 0.47 0.71 
Within Groups 3.07 10.00 0.31   
Total 3.50 13.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 0.59 3.00 0.20 0.87 0.49 
Within Groups 2.27 10.00 0.23   
Total 2.86 13.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 0.11 3.00 0.04 0.11 0.96 
Within Groups 3.60 10.00 0.36   
Total 3.71 13.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 6.99 3.00 2.33 6.03 0.01 
Within Groups 3.87 10.00 0.39   
Total 10.86 13.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 0.89 3.00 0.30 2.02 0.18 
Within Groups 1.47 10.00 0.15   
Total 2.36 13.00 

 
   

 
 
 
 



80 
 

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี7  Between Groups 0.36 3.00 0.12 0.39 0.76 
Within Groups 3.07 10.00 0.31   
Total 3.43 13.00    

ขอ้ท่ี 8  Between Groups 2.59 3.00 0.86 3.81 0.05 
Within Groups 2.27 10.00 0.23   
Total 4.86 13.00    

ขอ้ท่ี 9  Between Groups 0.76 3.00 0.25 0.95 0.45 
Within Groups 2.67 10.00 0.27   
Total 3.43 13.00    

ขอ้ท่ี 10  Between Groups 0.36 3.00 0.12 0.60 0.63 
Within Groups 2.00 10.00 0.20   
Total 2.36 13.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 0.37 3.00 0.12 3.01 0.08 
Within Groups 0.41 10.00 0.04   
Total 0.77 13.00    

 
   จากตารางท่ี  4.18  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและได้ผลดงัน้ี สรุปผลรวมการ
ยอมรับในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .08,    (ระดบันัยส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P 
มากกว่า  ค่า   ( เท่ากบัไม่ Sig)  จึง ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  ผูน้  าทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการยอมรับ
หรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ(WtE)ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัการศึกษา  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
2. กลุ่มของประชาชนทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของระดบัการศึกษากบัผลรวมการ
ยอมรับหรือเห็นดว้ย ในค าถามส่วนท่ี 2 วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA    
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 12.23 8.00 1.53 5.29 0.00 
Within Groups 103.84 359.00 0.29   
Total 116.08 367.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 19.85 8.00 2.48 7.69 0.00 
Within Groups 115.81 359.00 0.32   
Total 135.65 367.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 6.59 8.00 0.82 2.52 0.01 
Within Groups 117.39 359.00 0.33   
Total 123.98 367.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 16.66 8.00 2.08 5.55 0.00 
Within Groups 134.78 359.00 0.38   
Total 151.43 367.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 21.25 8.00 2.66 7.97 0.00 
Within Groups 119.66 359.00 0.33   
Total 140.91 367.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 13.12 8.00 1.64 4.06 0.00 
Within Groups 144.92 359.00 0.40   
Total 158.04 367.00    

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 20.32 8.00 2.54 6.75 0.00 
Within Groups 135.16 359.00 0.38   
Total 155.48 367.00    

ขอ้ท่ี 8  Between Groups 18.74 8.00 2.34 7.14 0.00 
Within Groups 117.74 359.00 0.33   
Total 136.48 367.00    
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 9  Between Groups 4.15 8.00 0.52 1.46 0.17 
Within Groups 127.39 359.00 0.36   
Total 131.54 367.00    

ขอ้ท่ี 10  Between Groups 28.53 8.00 3.57 8.52 0.00 
Within Groups 150.33 359.00 0.42   
Total 178.86 367.00    

ผลรวมการยอมรับ Between Groups 5.53 8.00 0.69 7.82 0.00 
Within Groups 31.74 359.00 0.09   
Total 37.27 367.00    

 
  จากตารางท่ี 4.19  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .00,      (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P น้อยกว่า  ค่า  
  ( เท่ากบั Sig)  จึงปฏิเสธ     ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  ประชาชนทัว่ไปมีค่าเฉล่ียการ
ยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE)  แตกต่างกนั  ท่ีระดบัการศึกษาอย่างน้อย 1 ระดบั  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ส่วนท่ี 3   รองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มีระบบ
(WtE)   ในเขตต าบลบางสีทอง จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของชุมชนของท่าน
หรือไม่อยา่งไร  
 1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน 
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัผลรวมการยอมรับ
หรือเห็นดว้ย  ในค าถามส่วนท่ี 3  วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA  
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 0.86 3.00 0.29 1.43 0.29 
Within Groups 2.00 10.00 0.20   
Total 2.86 13.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 0.25 3.00 0.08 0.11 0.95 
Within Groups 7.47 10.00 0.75   
Total 7.71 13.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 0.25 3.00 0.08 0.56 0.65 
Within Groups 1.47 10.00 0.15   
Total 1.71 13.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 4.86 3.00 1.62 4.05 0.04 
Within Groups 4.00 10.00 0.40   
Total 8.86 13.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 1.06 3.00 0.35 0.92 0.47 
Within Groups 3.87 10.00 0.39   
Total 4.93 13.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 0.83 3.00 0.28 0.60 0.63 
Within Groups 4.67 10.00 0.47   
Total 5.50 13.00    

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 1.16 3.00 0.39 1.21 0.36 
Within Groups 3.20 10.00 0.32   
Total 4.36 13.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 0.13 3.00 0.04 0.51 0.68 
Within Groups 0.83 10.00 0.08   
Total 0.96 13.00    
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  จากตารางท่ี 4.20  จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี   สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .68,      (ระดบันัยส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า  ค่า   
  ( เท่ากบัไม่ Sig)  จึง ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  ผูน้  าทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็น
ดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัการศึกษา  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
2. กลุ่มของประชาชนทัว่ไป 
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัผลรวมการยอมรับ  ใน
ค าถามส่วนท่ี 3  วิเคราะห์แบบ  ONE - WAY  ANOVA    
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 9.82 8.00 1.23 4.64 0.00 
Within Groups 95.04 359.00 0.27   
Total 104.86 367.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 66.70 8.00 8.34 10.32 0.00 
Within Groups 290.04 359.00 0.81   
Total 356.74 367.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 24.55 8.00 3.07 6.81 0.00 
Within Groups 161.73 359.00 0.45   
Total 186.28 367.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 31.97 8.00 4.00 7.26 0.00 
Within Groups 197.71 359.00 0.55   
Total 229.67 367.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 16.80 8.00 2.10 4.90 0.00 
Within Groups 153.94 359.00 0.43   
Total 170.74 367.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 42.37 8.00 5.30 14.87 0.00 
Within Groups 127.91 359.00 0.36   
Total 170.28 367.00   
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 7.53 8.00 0.94 3.28 0.00 
Within Groups 102.94 359.00 0.29   
Total 110.48 367.00    

 
  จากตารางท่ี 4.21   จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์   P (ความน่าจะเป็น) = .00,      (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P นอ้ยกว่า  ค่า  
  ( เท่ากบั Sig)  จึงปฏิเสธ      ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  ประชาชนทัว่ไปมีค่าเฉล่ียการ
ยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE) แตกต่างกนัท่ีระดบัการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ระดบั  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 4.4.4  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดก้บัผลการยอมรับหรือไม่ยอมรับในการจดัตั้ง
ระบบ (WtE) ไดม้ีการท าการวิเคราะห์ขอ้มลูแสดงดงัตารางท่ี 4.22         
ตารางที่  4.22 แสดงจ านวน จ  าแนกตามรายได ้ ระหว่างผูน้  าทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ขอ้มลู 

รายละเอียดผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อย
ละ% 

จ านวน
ท่ีตอบ 

ร้อย
ละ% 

6. รายไดข้องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

นอ้ยกว่า 10,000 0 0 98 26.63 

  10,001 - 15,000 0 0 48 13.04 
  15001 - 20,000 9 64.29 145 39.40 
  มากกว่า 20,001 5 35.71   77 20.93 

 
ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธม์ากกว่า 2  ปัจจยัไดมี้การตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
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   :  นอ้ยกว่า        =                  =  ....  มากกว่า         ค่าเฉล่ีย  
  การยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE)    
  ไม่แตกต่างกนัท่ีรายได ้
    :      ≠         ค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE)    
     แตกต่างกนัท่ีรายได ้อยา่งนอ้ย 1 คู่ 
 จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงั 4.23 – 4.26 
1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน 
ตารางที่  4.23 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดก้บัผลรวมการยอมรับหรือเห็น
ดว้ย  ในค าถามส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์  ONE - WAY  ANOVA 
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 0.36 1.00 0.36 2.14 0.17 
Within Groups 2.00 12.00 0.17   
Total 2.36 13.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 0.08 1.00 0.08 0.27 0.61 
Within Groups 3.42 12.00 0.29   
Total 3.50 13.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 0.64 1.00 0.64 3.43 0.09 
Within Groups 2.22 12.00 0.19   
Total 2.86 13.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 0.16 1.00 0.16 0.54 0.48 
Within Groups 3.56 12.00 0.30   
Total 3.71 13.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 6.10 1.00 6.10 15.40 0.00 
Within Groups 4.76 12.00 0.40   
Total 10.86 13.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 0.36 1.00 0.36 2.14 0.17 
Within Groups 2.00 12.00 0.17   
Total 2.36 13.00    
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 0.01 1.00 0.01 0.02 0.88 
Within Groups 3.42 12.00 0.29   
Total 3.43 13.00    

ขอ้ท่ี 8  Between Groups 1.84 1.00 1.84 7.29 0.02 
Within Groups 3.02 12.00 0.25   
Total 4.86 13.00    

ขอ้ท่ี 9  Between Groups 0.01 1.00 0.01 0.02 0.88 
Within Groups 3.42 12.00 0.29   
Total 3.43 13.00    

ขอ้ท่ี 10  Between Groups 0.27 1.00 0.27 1.54 0.24 
Within Groups 2.09 12.00 0.17   
Total 2.36 13.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 0.07 1.00 0.07 1.26 0.28 
Within Groups 0.70 12.00 0.06   
Total 0.77 13.00    

 
  จากตารางท่ี 4.23   จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .28,      (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า  ค่า 
    ( เท่ากบัไม่ Sig)  จึง ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า   ผูน้  าทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็น
ดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนัท่ีรายได ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
1. กลุ่มประชาชนทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของรายไดก้บัผลรวมการยอมรับหรือเห็น
ดว้ย   ในค าถามส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์  ONE - WAY  ANOVA   
  
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 3.81 3.00 1.27 4.12 0.01 
Within Groups 112.26 364.00 0.31   
Total 116.08 367.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 9.39 3.00 3.13 9.02 0.00 
Within Groups 126.27 364.00 0.35   
Total 135.65 367.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 2.10 3.00 0.70 2.09 0.10 
Within Groups 121.87 364.00 0.34   
Total 123.98 367.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 13.95 3.00 4.65 12.31 0.00 
Within Groups 137.48 364.00 0.38   
Total 151.43 367.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 7.26 3.00 2.42 6.59 0.00 
Within Groups 133.65 364.00 0.37   
Total 140.91 367.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 4.69 3.00 1.56 3.71 0.01 
Within Groups 153.35 364.00 0.42   
Total 158.04 367.00    

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 30.13 3.00 10.04 29.17 0.00 
Within Groups 125.35 364.00 0.34   
Total 155.48 367.00    

ขอ้ท่ี 8  Between Groups 8.08 3.00 2.69 7.64 0.00 
Within Groups 128.40 364.00 0.35   
Total 136.48 367.00    
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 9  Between Groups 9.45 3.00 3.15 9.39 0.00 
Within Groups 122.09 364.00 0.34   
Total 131.54 367.00    

ขอ้ท่ี 10  Between Groups 47.49 3.00 15.83 43.86 0.00 
Within Groups 131.37 364.00 0.36   
Total 178.86 367.00    

ผลรวมการยอมรับ 
 

Between Groups 5.08 3.00 1.69 19.16 0.00 
Within Groups 32.19 364.00 0.09   
Total 37.27 367.00    

 
  จากตารางท่ี 4.24   จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .00,    (ระดบันัยส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P น้อยกว่า  ค่า  
  ( เท่ากบั Sig)  จึงปฏิเสธ      ยอมรับ     หรือกล่าวไดว้่า  ประชาชนทัว่ไปมีค่าเฉล่ียการ
ยอมรับหรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE) แตกต่างกนัท่ีรายไดอ้ย่างน้อย 1 คู่  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
  ส่วนท่ี 3   รองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มีระบบ
(WtE)  ในเขตต าบลบางสีทอง จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของชุมชนของท่าน
หรือไม่อยา่งไร 
1. กลุ่มของผูน้  าทอ้งถ่ิน 
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ตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของรายไดก้บัผลรวมการยอมรับ                   
หรือเห็นดว้ย  ในค าถามส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์   ONE - WAY  ANOVA   
 
 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 0.77 1.00 0.77 4.41 0.06 
Within Groups 2.09 12.00 0.17   
Total 2.86 13.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 0.16 1.00 0.16 0.25 0.63 
Within Groups 7.56 12.00 0.63   
Total 7.71 13.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 0.03 1.00 0.03 0.18 0.68 
Within Groups 1.69 12.00 0.14   
Total 1.71 13.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 0.06 1.00 0.06 0.08 0.79 
Within Groups 8.80 12.00 0.73   
Total 8.86 13.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 0.57 1.00 0.57 1.58 0.23 
Within Groups 4.36 12.00 0.36   
Total 4.93 13.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 0.08 1.00 0.08 0.17 0.69 
Within Groups 5.42 12.00 0.45   
Total 5.50 13.00    

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 0.00 1.00 0.00 0.00 0.95 
Within Groups 4.36 12.00 0.36   
Total 4.36 13.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 0.07 1.00 0.07 0.97 0.34 
Within Groups 0.89 12.00 0.07   
Total 0.96 13.00    



91 
 

  จากตารางท่ี 4.25   จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .34,    (ระดบันัยส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า  ค่า  
  ( เท่ากบัไม่ Sig)  จึงยอมรับ      หรือกล่าวไดว้่า ผูน้  าทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการยอมรับหรือเห็นดว้ย
ในการจดัตั้งระบบ (WtE) ไม่แตกต่างกนัท่ีรายได ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. กลุ่มของประชาชนทัว่ไป 
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างของรายไดก้บัผลรวมการยอมรับ  
หรือเห็นดว้ย ในค าถามส่วนท่ี 3   ผลการวิเคราะห์  ONE - WAY  ANOVA    
 
 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 1  Between Groups 1.49 3.00 0.50 1.75 0.16 
Within Groups 103.37 364.00 0.28   
Total 104.86 367.00    

ขอ้ท่ี 2  Between Groups 102.70 3.00 34.23 49.05 0.00 
Within Groups 254.04 364.00 0.70   
Total 356.74 367.00    

ขอ้ท่ี 3  Between Groups 34.41 3.00 11.47 27.49 0.00 
Within Groups 151.87 364.00 0.42   
Total 186.28 367.00    

ขอ้ท่ี 4  Between Groups 34.29 3.00 11.43 21.30 0.00 
Within Groups 195.38 364.00 0.54   
Total 229.67 367.00    

ขอ้ท่ี 5  Between Groups 12.86 3.00 4.29 9.88 0.00 
Within Groups 157.88 364.00 0.43   
Total 170.74 367.00    

ขอ้ท่ี 6  Between Groups 14.79 3.00 4.93 11.54 0.00 
Within Groups 155.49 364.00 0.43   
Total 170.28 367.00 

 
   

 



92 
 

ตารางที่ 4.26 (ต่อ) 
 
 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ขอ้ท่ี 7  Between Groups 4.61 3.00 1.54 5.29 0.00 
Within Groups 105.86 364.00 0.29   
Total 110.48 367.00    

รวมผลการยอมรับ Between Groups 8.79 3.00 2.93 21.74 0.00 
Within Groups 49.05 364.00 0.14   
Total 57.84 367.00    

 
  จากตารางท่ี 4.26   จึงท าการทดสอบสมมุติฐานและไดผ้ลดงัน้ี สรุปผลรวมการยอมรับ
ในการวิเคราะห์  P (ความน่าจะเป็น) = .00,    (ระดบันยัส าคญั)  = .05  ดงันั้น ค่า P มากกว่า  ค่า               
( เท่ากบั Sig)  จึงปฏิเสธ      ยอมรับ    หรือกล่าวไดว้่า ประชาชนทัว่ไปมีค่าเฉล่ียการยอมรับ
หรือเห็นดว้ยในการจดัตั้งระบบ (WtE)   แตกต่างกนัท่ีรายไดอ้ย่างน้อย 1 คู่  อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
4.5 ผลการศึกษาเพือ่น าเสนอเคร่ืองมือทางนโยบายในการยอมรับการจัดตั้งระบบ (WtE) ส าหรับ
เขตพืน้ที่กรณศึีกษา 
 4.5.1 ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนในเขตพ้ืนท่ีท าการวิจยั เทศบาลต าบลบาง
สีทองก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนในปี 2560 – 2564  ดงัน้ี  
   ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมดา้นวตัถุดิบและเทคโนโลยพีลงังานทดแทน  
เป้าประสงค ์การพฒันาความสามารถในการผลิต บริหารจดัการวตัถุดิบ ดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
    กลยุทธ์ 1.1 พฒันาวตัถุดิบทางเลือกอ่ืน  และพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพเพ่ือผลิตพลงังาน
ทดแทน 
    กลยทุธ ์1.2 พฒันาการรูปแบบการบริหารจดัการและการใชว้ตัถุดิบพลงังานทดแทน
ใหม้ีประสิทธิภาพ  
   กลยทุธ ์1.3 ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยใีหท่ี้เหมาะสมกบัความสามารถการผลิตและ
การใชพ้ลงังานทดแทน  
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   กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตการใชพ้ลงังาน
ทดแทนอยา่งเหมาะสม  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมศกัยภาพการผลิต การใช ้และตลาดพลงังานทดแทน เป้าประสงค ์
การผลกัดนัความสามารถในการผลิตและความตอ้งการพลงังานทดแทนในพ้ืนท่ี  
   กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใชพ้ลงังาน
ทดแทน  
   กลยทุธ ์2.2 ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสมแก่ผูผ้ลิตและ
ผูใ้ชท้ั้งในเขตเทศบาลต าบลบางสีทอง  
   กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิต  และเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลงังาน
ทดแทน  
   กลยทุธ ์2.4 พฒันากฎหมายดา้นพลงังานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการร่างกฎหมายและ
กฎระเบียบ  เทศบญัญติั  เพื่อส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างจิตสานึกและเขา้ถึงองคค์วามรู้ ขอ้เท็จจริงดา้นพลงังานทดแทน 
เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเขา้ใจต่อการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทน
อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  
   กลยทุธ ์3.1 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการฐานขอ้มลูดา้นพลงังานทดแทน 
   กลยทุธ ์3.2 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร องคค์วามรู้ และขอ้มลูสถิติพลงังาน
ทดแทน  
  กลยุทธ์ 3.3 พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจดา้นพลงังานทดแทน  เพื่อสร้าง
ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  
  กลยุทธ์ 3.4 พฒันาเครือข่ายดา้นพลงังานทดแทนท่ีเก่ียวขอ้ง และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายทั้งต  าบลบางสีทองใหมุ่้งเนน้ในการจดัตั้งระบบ (WtE) ใหเ้ป็นจริงได ้  
 



บทที ่5  
สรุปผลการศึกษา 

  
0  การศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการยอมรับการจดัตั้งระบบเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะใน
เขตเทศบาล Waste - to - Energy (WtE) ต  าบลบางสีทอง อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็น
การศึกษาใหท้ราบถึงปัจจยัการยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE) ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบางสีทอง และ
เพื่อน าเสนอเคร่ืองมือทางนโยบายในการจดัตั้งระบบ (WtE) เป็นทางเลือกการใชพ้ลงังานทดแทน
ในอนาคต   
 ผลท่ีไดจ้ากการสอบถามทั้งหมดมี 2  กลุ่ม ท่ีท าการศึกษาคือ กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน หัวหน้า
สถาบันการศึกษาและ ผูน้  าชุมชนประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการโรงเรียน ก  านนัและผูใ้หญ่บา้น จ  านวนทั้งส้ิน  14  
คน และกลุ่มประชาชนทัว่ไปในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลต าบลบางสีทอง  จ  านวนทั้งส้ิน  368   ครัวเรือน  
 ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึง
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4  โดยการศึกษาผลการยอมรับการจัดตั้งระบบ(WtE)   
กลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินและกลุ่มประชาชนทัว่ไป สรุปผลไดด้งัน้ี 
 5.1.1  จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2  การยอมรับการจดัตั้งระบบ (WtE) ใน
เขตต าบลบางสีทอง  พบว่ากลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยอมรับหรือเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  โดย
มีผลรวมค่าเฉล่ีย(Mean) คือ 3.443 และค่า (S.D.) คือ 0.535 และกลุ่มประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่
ยอมรับหรือเห็นดว้ยในระดบัมาก  โดยมีผลรวมค่าเฉล่ีย(Mean) คือ 3.556  และค่า (S.D.) คือ 0.623    
 5.1.2  จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 รองรับการเปล่ียนแปลงผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ถา้มีระบบ(WtE)  ในเขตต าบลบางสีทอง  พบว่ากลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ินส่วนใหญ่
ยอมรับหรือเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  โดยมีผลรวมค่าเฉล่ีย(Mean) คือ 3.296 และค่า (S.D.) คือ 
0.610 และกลุ่มประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่ยอมรับหรือเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  โดยมีผลรวม
ค่าเฉล่ีย(MEAN) คือ 3.115  และค่า (S.D.) คือ 0.705  
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5.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางนโยบาย 
 5.2.1  ผูน้  าทอ้งถ่ินหัวหน้าสถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน  ประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการเป็น
พลงัหมุนเวียนหลกัทางพลงังานในอนาคต 
 5.2.2  ผูน้  าทอ้งถ่ินหวัหนา้สถาบนัการศึกษาและผูน้  าชุมชน  ตอ้งมีการสนับสนุนขององค์กร
ภาครัฐใหช้ดัเจนทางดา้นพลงังาน 
 5.2.3  เสนอการออกกฎระเบียบเทศบญัญติัเก่ียวกบัการสนับสนุนทางดา้นพลงังานในดา้น
ระบบ(WtE)  โดยใชข้ยะอยา่งต่อเน่ือง 
 5.2.4  ให้ขอ้มูลดา้นการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัพลงังานทางเลือกให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ท าการศึกษารู้ถึงประโยชน์ คุณค่า ประหยดัและย ัง่ยนืทางพลงังานในดา้นระบบ(WtE)  โดยใชข้ยะ 
 5.2.5  ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีให้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้
พลงังานทดแทน  
 5.2.6  สนบัสนุนครัวเรือนและชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 5.3.1  สามารถน าไปเป็นขอ้มูลประกอบในการศึกษาการยอมรับการจดัตั้งเปล่ียนรูปพลงังาน
จากขยะในเขตเทศบาล(WtE) โดยใชข้ยะในแหล่งอ่ืนๆ ได ้
 5.3.2  สามารถน าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นพลงังานเปล่ียนรูปพลงังานจากขยะในเขต
เทศบาล (WtE) โดยใชข้ยะ ใหมี้ความมีเสถียรภาพทางดา้นพลงังานท่ีย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล 

Waste - to - Energy  Systems (WtE) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ท่านคิดว่าเหมาะสมเพียงช่องเดียว 
1. เพศ 

 ชาย   หญิง 
2. ท่านมีอายุอยู่ช่วงใด  

 18-24 ปี  25-29 ปี  30-34 ปี  35-39 ปี  40-24 ปี  
 45-49 ปี  50 ปีข้ึนไป 

3. ท่านด ารงต าแหนง่ อาชีพใด 
 นายกเทศมนตร ี    รองนายกเทศมนตร ี   

  ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี   เลขานุการนายกเทศมนตร ี  
ก านัน  ผู้ใหญบ่้าน     ปลัดเทศบาลฯ   รับ
ราชการ 

 พนักงานรัฐวิสาหกจิ    เกษตรกรรม    
อาชีพอิสระ  รับจ้าง     ลูกจ้างเอกชน   
นักเรียน/นักศึกษา 

 พ่อบ้าน แม่บ้าน    อื่นๆ ....................................... 
4. ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบางสีทองมากี่ปี  
  น้อยกว่า 1 ปี       1 - 4 ปี  5 - 9 ปี  10 - 14 ปี
  15 ปี ข้ึนไป 
5. ท่านส าเร็จการศึกษาระดับใด 
  ต่ ากว่า ป.6   ป.6    ม.3 
  ม.6   
  ปวช.   ปวส./ปวท   ปริญญาตร ี   
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
6.รายได้เฉลี่ยของท่านโดยประมาณเท่าใด 
   น้อยกว่า 10,000  บาท   15,001 – 20,000 บาท 

   10,001 – 15,000 บาท   มากกว่า 20,001 บาท 
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7.ปัจจุบันที่พักอาศัยท่านเป็นบ้านลกัษณะใด 

                       บ้านเดี่ยว    ตึกแถว,ห้องแถว,ทาวเฮาร์       ห้องเช่า,บ้านเช่า 

    บ้านพักส่วนราชการ   คอนโดมิเนี่ยม                     อื่นๆ
............................ 

 

ส่วนท่ี 2   การยอมรับการจัดตั้งระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to - Energy 
Systems (WtE)  ต าบลบางสีทอง  
กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ท่านคิดว่าเหมาะสมเพียงช่องเดียว 

 

 

 

 

 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าขยะสามารถน ามาเปลี่ยนรูปเป็น                                       
    
  ไฟฟ้าความร้อนและความเย็นได ้

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าขยะเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด                               
  
 และปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อม 

3. แนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยใช้ขยะชุมชนเป็น                              
 
 เช้ือเพลิง ท่านมีความคิดเห็นมากนอ้ยเพียงใด 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบ (WtE)                                  
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 โดยใช้ขยะมีประโยชน์ต่อชุมชนมากน้อยเพียงใด 

5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบ (WtE)                                  
 
 โดยใช้ขยะในด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
 มากน้อยเพียงใด 

6. ถ้าหากพื้นที่ต าบลบางสทีองมีการจัดต้ังระบบ(WtE)                             
      
 โดยใช้ขยะจากชุมชนเป็นเช้ือเพลิง ท่านยอมรบัได้หรือไม่ 
 มากน้อยเพียงใด  

7. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าระบบโดยใช้ขยะ จะเป็นแหล่งพลังงาน                                
 
 ที่มีความส าคัญในอนาคต  มากน้อยเพียงใด  
 
 

ส่วนท่ี 2   การยอมรับการจัดตั้งระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to – 
Energy Systems (WtE)   ต าบลบางสีทอง 
กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ท่านคิดว่าเหมาะสมเพียงช่องเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

กา
รย

อม
หร

ือเ
ห็น

ด้ว
ย 

 

มา
กท

ี่สุด
 

กา
รย

อม
หร

ือเ
ห็น

ด้ว
ย 

 

มา
ก 

กา
รย

อม
หร

ือเ
ห็น

ด้ว
ย 

   

ปา
นก

ลา
ง 

กา
รย

อม
หร

ือเ
ห็น

ด้ว
ย 

   

น้อ
ย 

กา
รย

อม
หร

ือเ
ห็น

ด้ว
ย 

 

น้อ
ยท

ี่สุด
 



103 
 

  

8. ถ้าหากมีการจัดต้ังระบบ(WtE)  โดยใช้ขยะจะท าให้ค่าบริการไฟฟ้าถูกลง                                  
    
 ท่านเห็นด้วยมากนอ้ยเพียงใด  

9. ถ้าหากมีระบบ(WtE) โดยใช้ขยะจะท าให้เศรษฐกิจ                                 
 
 ในพื้นที่ต าบลบางสีทองดีข้ึน ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด 

10.ถ้าหากในอนาคตรัฐบาลมีการส่งเสริมการจัดต้ังระบบ(WtE)                                
 
 เพื่อลดการน าเข้าทางพลังงาน  ท่านมีความคิดเห็นหรือยอมรับได ้
 มากน้อยเพียงใด 
 

ส่วนท่ี 3   รองรับการเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ถ้ามีระบบเปลี่ยนรูป
พลังงานจากขยะในเขตเทศบาล Waste - to - Energy Systems  (WtE)   ต าบลบางสีทอง จะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนของท่านหรือไม่อย่างไร   
กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ท่านคิดว่าเหมาะสมเพียงช่องเดียว 

 

 

 

 

 

1. ระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล                              
 
 เป็นแหล่งพลงังานสะอาดไม่สง่ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม 
 ท่านมีความคิดเห็น มากน้อยเพียงใด 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าระบบเปลี่ยนรปูพลงังานจากขยะ                               
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 ในเขตเทศบาลจะส่งกลิ่นรบกวนในขณะเครื่องก าลังท างาน 
 มากน้อยเพียงใด 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะ                                       
 จะส่งเสียงดังรบกวนในขณะเครื่องก าลังท างาน  มากน้อยเพียงใด 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะ                             
 จะมีฝุ่นละอองรบกวนในขณะเครื่องก าลังท างาน  มากน้อยเพียงใด 

5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะ                                     
 จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของท่าน  มากน้อยเพียงใด    
     
6. โดยรวมแล้วพลังงานที่ได้จากระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะ                            
  มีผลดี มากกว่าผลเสียท่านเห็น
ด้วยหรือไม่มากน้อยเพียงใด 

7. ท่านมีความคิดเห็นหรือยอมรับมากน้อยเพียงใดหากมีระบบเปลี่ยนรูป                            
พลังงานจากขยะ หากเกิดข้ึนในพื้นที่ต าบลบางสีทองจริง 
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