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บทคดัย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท์าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ และสนบัสนุนการพฒันา
ศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง อนัเน่ืองมาจากทางศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 ได้
มีการวางแผนจดัทาํบริการและโครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ ซ่ึงเขา้ข่ายสามารถเป็นองคก์รไม่แสวงหากาํไรได ้การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
และสนบัสนุนการพฒันาดงักล่าว กระทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ โดยการสํารวจขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัลาํปางจาํนวน 500 คน สํารวจเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรด้วยวิธีแบ่งชั้ น (Stratified random sampling) ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึง 
มีนาคม 2557  

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรท่ียอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจาํนวน 440 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.0 และกลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีไม่ยอมรับและสนับสนุนการพฒันา
ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ในส่วนขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรแบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และเป็นเพศหญิงจาํนวน 23.4 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 กลุ่มตวัอย่างประชากรมีอายุเฉล่ียท่ี 34.87 ปี ส่วนใหญ่จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรจะมีอายุอยู่ในช่วง 15 - 25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 และรองลงมาคือกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.4 ในส่วนระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรผูมี้การศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็น
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ร้อยละ 37.4 ในขณะท่ีกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นผูมี้ระดบัรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 5,001 – 10,000 
บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 จากนั้ นได้ทําการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยแบบจําลองโลจิท (Logistic 
regression model)  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกยอมรับและสนับสนุนการ
พฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและ
สนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มากท่ีสุด คือ โครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่เสียค่าเขา้
ชม มีผลต่อโอกาสท่ีจะทาํให้ประชาชนยอมรับและสนบัสนุนศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 21.9 รองลงมา ได้แก่ โครงการอนุรักษ์แมลงคุม้ครองและควบคุมการลกัลอบ ทศันคติเก่ียวกบั
หัวขอ้แมลงกบัระบบสาธารณสุข การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงของกลุ่มตวัอย่างประชากร ระดบั
การศึกษา การรู้จกัศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 การเดินทางสัญจรบนถนนสายอาํเภอเมืองลาํปาง – 
อาํเภองาว มีผลต่อโอกาสท่ีจะทาํให้ประชาชนยอมรับและสนับสนุนศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 – 15 ตามลาํดบั ในขณะท่ีระดบัรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างประชากรมีผลต่อ
โอกาสท่ีจะทาํใหป้ระชาชนยอมรับและสนบัสนุนศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 
4.15 นอกจากน้ียงัพบว่าทศันคติเก่ียวกบัหวัขอ้แมลงกบัโภชนาการสารอาหารมีผลต่อโอกาสท่ีจะทาํ
ใหป้ระชาชนยอมรับและสนบัสนุนศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 ลดลงร้อยละ 7.45 

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การศึกษาในคร้ังน้ียงัได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรคต่อการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 โดยรวมท่ีเกิดข้ึน และแนวทาง
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต โดยพบว่า ประชาชนในจงัหวดัลาํปางให้ความสําคญัใน
ประเด็นเก่ียวกบัระยะทางในการเดินทางจากอาํเภอเมืองลาํปางไปศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เป็น
อุปสรรคต่อการพฒันามากท่ีสุด ในขณะท่ีการยื่นความช่วยเหลือสนับสนุนการพฒันาศูนย์วิจัย
ศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 นั้น ประชาชนมีความยนิดีท่ีจะเดินทางไปเยีย่มชมศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 
1 มากกวา่การช่วยเหนือทางการเงิน 
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ABSTRACT 

Non – profit organization followed public economics named Entomology Research Center 1 was 
located in Nqao district, Lampang Thailand. The objective of this research was to explore the factor 
affecting for adoption and support this center’s development. Research methodology was used 
primary data by questionnaires creation. The data was collected from 500 samples of people in 
Lampang province. A sample of people in Lampang cases were drawn from using stratified random 
sampling. This cross – section data surveyed during from January – March, 2014.   

Firstly, the analysis on general data was derived into two sample groups: adoption ( 440 samples) 
and non – adoption ( 60 samples) . After that, the demographic and socio – economic data of the 
sampled people in Lampang could be described as being male (53.2%), average aged 34.87, aged 15 
– 25 ( 31.4%) , graduated in bachelor’s degree ( 37.4%) , earning 5,000 – 10,000 bath monthly 
personal income (35%), respectively. Secondary, on factors affecting people’ adoption data analysis 
was accomplished by using Logit model. This study found that improving entomology museum was 
the primary decisive factor increasing the likelihood for the people to adoption and support 
Entomology Research Center 1’s development by 21.94%. The next more influential factors likely 
to improve the chance for people’s in Lampang adoption by 5 – 15% included conservation insect 
project, notion of insect versus health system, Perception insect news, education, knowing 
Entomology Research Center, travel on Asian Highway number 2 ( A H 2) . Meanwhile, monthly
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person income appeared to be able to increasing the likelihood for people’s adoption by only 4.15%. 
In the other hand, notion of insect versus nutrition appeared to be able to decreasing the likelihood 
for people’ adoption by 7.45%. 

In addition, this research was given an opportunity to comment about how to fixed obstruction of 
development. Reported by people in Lampang was found that the predominant problem and 
constraints as being distance from Muang Lampang district to Ngao district. In contrast, Reported 
by people in Lampang was found that the predominant way to support Entomology Research Center 
1’s development as preferred travel to Entomology Research Center 1 more than donation. 

 

 

 


