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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 
จงัหวดัล าปาง แบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ขอ้มูลทัว่ไป ทศันคติและความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ของผูค้นในจงัหวดัล าปาง  เก่ียวกบั
แมลงและศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าท่ี 1 ไมใ้นปัจจุบนั ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 4 ส่วน คือ ขอ้มูลเศรษฐกิจ
และสังคม ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัแมลง ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 โครงการสาธารณะของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 และ
อุปสรรคพร้อมขอ้เสนอแนะในการพฒันาจากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติครบวงจร  และ
ศูนยว์จิยัแห่งภาคเหนือ  ของศูนยว์จิยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 อ าเภองาว  จงัหวดัล าปาง โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากแบบจ าลองโลจิท (Logit model) 

 

4.1   ข้อมูลทั่วไป ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นของผู้คนในจังหวดัล าปางเกี่ยวกับแมลงและ
ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าที่ 1 และอุปสรรคต่อการพัฒนาพร้อมข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร 

 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างประชากร 
 

เม่ือท าการแยกพิจารณา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางเป็นเพศชายมีจ านวน 266 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.2 ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งประชากรเป็นเพศหญิงมีจ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.1) 
 

ในส่วนของอายุของกลุ่มตวัอยา่งประชากร จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอยู่ในช่วง
อายุ 15 – 25 ปี มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด ช่วงอาย ุ26 – 
35 ปี มีจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด ช่วงอายุ 36 – 45 ปี มี
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด ช่วงอายุ 46 – 55 ปี มีจ านวน 88



 

44 

 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด ช่วงอายุ 56 – 65 ปี มีจ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.4 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และช่วงอาย ุ66 – 75 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.2 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งประชากรมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 34.87 ปี 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.53 อายตุ  ่าสุด 15 ปี และอายสูุงสุด 75 ปี (ตารางท่ี 4.1) 
 

ชาติพนัธ์ุของกลุ่มตวัอยา่งประชากร จากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีถ่ินก าเนิดอยูใ่น
จงัหวดัล าปางจ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรท่ีไม่ไดมี้ถ่ินก าเนิดอยูใ่นจงัหวดัล าปางจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.1) 
 

สถานภาพการสมรสของกลุ่มตวัอย่างประชากร จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างประชากรใน
จงัหวดัล าปางมีสถานภาพโสดจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 
และมีสถานภาพสมรสจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตาราง
ท่ี 4.1) 
 

ในส่วนของระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างประชากร จากผลการส ารวจพบว่า ระดบัการศึกษาของ
กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปาง ประกอบไปดว้ย กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีการศึกษาในระดบั
ต ่ากว่า ปวช/ปวส จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ งหมด กลุ่ม
ตวัอย่างประชากรท่ีมีการศึกษาในระดับ ปวช/ปวช จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวน 187 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.4 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้ งหมด และกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาโทจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.1) 
 

จ านวนสมาชกในครอบครัว จากผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัวเฉล่ียเท่ากับ 3.842 คน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรมีจ านวนครอบครัวต ่าสุดคือ อาศยัอยู่เพียงผูเ้ดียว และกลุ่มตวัอย่างประชากรมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัวสูงสุดเท่ากบั 12 คน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีสมาชิกในครอบครัว
มากกว่า 3 คนข้ึนไป มีจ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด และ
กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเท่ากบัหรือน้อยกว่า 3 คน มีจ านวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.1) 
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ในส่วนของระดับรายได้ต่อเดือน จากผลการส ารวจพบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรในจงัหวดัล าปาง ประกอบไปดว้ย กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 5,000 
บาท มีจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งประชากร
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนในช่วง 5,001 บาท ถึง 10,000 บาท มีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของกลุ่ม
ตวัอย่างประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนในช่วง 10,001 บาท ถึง 15,000 
บาท มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ี
มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของกลุ่ม
ตวัอย่างประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนในช่วง 20,001 บาท ถึง 25,000 
บาท มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมี
รายไดต่้อเดือนในช่วง 25,001 บาท ถึง 30,000 บาท มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีรายได้ต่อเดือนในช่วง 30,001 บาท ถึง 35,000 บาท มี
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมี
รายได้ต่อเดือนสูงกว่า  35,001 บาท มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของกลุ่มตวัอย่างประชากร
ทั้งหมด (ตารางท่ี 4.1) 
 

ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

รายละเอยีดข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1)  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
266 
234 

 
53.2 
46.8 

2)  อายุ (Mean = 34.87, S.D. = 12.53, Min = 15, Max = 75) 
15 - 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 
56 – 65 ปี 
66 – 75 ปี 

3)  ชาตพินัธ์ุของกลุ่มตวัอย่างประชากร 
เป็นคนล าปางโดยก าเนิด 
ไม่ใช่คนล าปางโดยก าเนิด 

 
157 
117 
110 
88 
22 
6 
 

375 
125 

 
31.4 
23.4 
22.0 
17.6 
4.4 
1.2 

 
75.0 
25.0 
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ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชากร (ต่อ) 

รายละเอยีดข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

4)  ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ ปวช/ปวส 
ปวช/ปวส 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวา่ปริญญาโท 

5)  จ านวนสมาชิกในครอบครัว (Mean = 3.842, S.D. = 1.83, Min = 0,        
Max = 12) 
6) ระดบัรายได้ต่อเดอืน 

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,001 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 35,000 บาท 
มากกวา่ 35,000 บาท 

 
147 
140 
187 
25 
1 
 
 
 

136 
175 
88 
31 
13 
15 
14 
28 

 
29.4 
28.0 
37.4 
5.0 
0.2 

 
 
 

27.2 
35.0 
17.6 
6.2 
2.6 
3.0 
2.8 
5.6 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: จ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 500 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

 4.1.2   ข้อมูลเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจและทศันคติเกีย่วกบัแมลง 
  

ตารางที ่4.2 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัแมลง  

รายละเอยีดข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

การรับประทานแมลง 
เคยรับประทาน 
ไม่เคยรับประทาน 

 
422 
78 

 
84.4 
15.6 

การซื้อส่ิงประดษิฐ์สวยงามจากแมลง 
เคยซ้ือ 
ไม่เคยซ้ือ 

การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัแมลง 
เคยรับรู้ข่าวสาร 
ไม่เคยรับรู้ข่าวสาร 

ทศันคตเิกีย่วกบัหัวข้อแมลงกบัระบบเศรษฐกจิ 
มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ 
ไม่ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ 

ทศันคตเิกีย่วกบัหัวข้อแมลงกบัระบบนิเวศ 
มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ 
ไม่ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ 

ทศันคตเิกีย่วกบัหัวข้อแมลงกบัโภชนาการ 
มีประโยชน์ทางโภชนาการ 
ไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการ 

 
173 
327 

 
416 
84 

 
335 
165 

 
402 
98 

 
346 
154 

 
34.6 
65.4 

 
83.2 
16.8 

 
67.0 
33.0 

 
80.4 
19.8 

 
69.2 
30.8 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: จ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 500 คน 
 

เม่ือกล่าวถึงประเด็นการรับประทานแมลง จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีประสบการณ์เคยรับประทานแมลง มีจ านวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางท่ีไม่เคยรับประทานแมลง มีจ านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.2) 
 

ในส่วนของการซ้ือส่ิงประดิษฐ์สวยงามจากแมลง จากผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรใน
จงัหวดัล าปางมีประสบการณ์เคยซ้ือส่ิงประดิษฐ์สวยงามท่ีท าข้ึนจากแมลง (อาทิ แมลงสตาร์ฟ แมลง
อดักรอบ) มีจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่ง
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ประชากรในจงัหวดัล าปางท่ีไม่เคยซ้ือส่ิงประดิษฐส์วยงามท่ีท าข้ึนจากแมลง มีจ านวน 327 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.4 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.2) 
 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับแมลง จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมี
ประสบการณ์เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลง มีจ านวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางไม่เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลง มี
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.2) 
 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้ส ารวจการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับแมลงจากแหล่งข่าวต่างๆของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากร ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 1) หนังสือพิมพ์ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรจ านวน 500 คน มีผู ้
ไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงจากหนงัสือพิมพจ์  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 จากกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรทั้งหมด 2) วารสารวิชาการ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรจ านวน 500 คน มีผูไ้ดรั้บรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัแมลงจากวารสารวิชาการจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 จากกลุ่มตวัอย่างประชากร
ทั้งหมด 3) โทรทศัน์ จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรจ านวน 500 คน มีผูไ้ดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงจาก
โทรทศัน์จ  านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 4) นิตยสาร จากกลุ่ม
ตวัอย่างประชากรจ านวน 500 คน มีผูไ้ดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงจากนิตยสารจ านวน 135 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.0 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 5) การบอกเล่าจากผูค้นรอบข่าว จากกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรจ านวน 500 คน มีผูไ้ดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงจากการบอกเล่าของผูค้นรอบขา้งจ านวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้ งหมด 6) อินเตอร์เน็ต จากกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรจ านวน 500 คน มีผูไ้ด้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงจากอินเตอร์เน็ทจ านวน 194 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.8 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด  ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดถูกแสดงไวใ้นรูปภาพท่ี 4.1 
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ท่ีมา : จากการส ารวจ 

ภาพที ่4.1 จ  าแนกการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆของกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

อีกทั้งการส ารวจยงัไดศึ้กษาประเด็นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัชนิดแมลงของกลุ่มตวัอยา่งประชากร โดย
ก าหนดชนิดแมลงหลกัข้ึน 20 ชนิด ซ่ึงพบไดต้ามพื้นท่ีในภาคเหนือเพื่อท าการทดสอบ (รูปภาพท่ี 4.2) 
ไดแ้ก่ ผีเส้ือกลางวนั (Butterflies) กลุ่มตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 340 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.0 จากกลุ่มตวัอย่างประชากร 500 คน มวนเพชฌฆาต (Assassin bugs) กลุ่มตวัอย่างประชากร
รู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 จากกลุ่มตัวอย่างประชากร 500 คน จกัจัน่งวง 
(Lanternflies) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 จากกลุ่ม
ตวัอย่างประชากร 500 คน แมลงปอ (Dragonfly) กลุ่มตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 448 
คน คิดเป็นร้อยละ  89.6 จากกลุ่มตัวอย่างประชากร 500 คน  แมลงช้าง (Antlion) กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 จากกลุ่มตวัอย่างประชากร 500 คน 
ผเีส้ือถุงทอง (Golden Birdwing) กลุ่มตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.4 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน เพล้ียแป้ง (Coccidae) กลุ่มตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ี
จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน มวนล าไย (Longan Stink ug) 
กลุ่มตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 
500 คน แมงคาม (Xylotrupes Gideon Linneaus) กลุ่มตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน หนอนรถด่วน (Bamboo Caterpillar) กลุ่ม
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ตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 
คน ดว้งกว่างดาว (Cheirotonus Parryi Gray) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.0 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน ปลวก (Termite) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกั
แมลงชนิดน้ีจ านวน 443 คน คิดเป็นร้อยละ  88.6 จากกลุ่มตัวอย่างประชากร 500 คน  จ้ิงกุ่ ง 
(Brachytrupes Portentosus) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.6 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน จ้ิงหรีด (Orthoptera) กลุ่มตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ี
จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน ผีเส้ือกลางคืนคา้งคาว (Giant 
Uranid Moth) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 จากกลุ่ม
ตวัอย่างประชากร 500 คน หนอนผีเส้ือ (Caterpillar) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 
345 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 จากกลุ่มตวัอย่างประชากร 500 คน ตัก๊แตนผี (Aularches Miliaris) กลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 
คน  แมลงกระชอน (Mole Cricket) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ  37.0 จากกลุ่มตัวอย่างประชากร 500 คน แมลงดานา (Giant Water Bug) กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 จากกลุ่มตวัอย่างประชากร 500 คน 
และแมลงทบัขาเขียว (Sternocera Aequisignata) กลุ่มตวัอย่างประชากรรู้จกัแมลงชนิดน้ีจ านวน 282 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน 
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ท่ีมา : จากการส ารวจ 

ภาพที ่4.2 จ  าแนกความรู้ชนิดแมลงของกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

ในส่วนของทศันคติเก่ียวกบัหัวขอ้แมลงกบัระบบเศรษฐกิจ จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ประชากรในจงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นวา่แมลงมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ มีจ านวน 335 คน คิด
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เป็นร้อยละ 67 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมี
ทศันคติเห็นว่าแมลงเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ มีจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี .4 2) 

ประเด็นเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกบัหัวขอ้แมลงกบัระบบสาธารณสุข จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นวา่แมลงมีประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุข มีจ านวน 
305 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีทศันคติเห็นวา่แมลงเป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุข มีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ของ
กลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี .4 2) 

ทศันคติเก่ียวกบัหวัขอ้แมลงกบัระบบนิเวศ จากผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีทศันคติเห็นว่าแมลงมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ มีจ านวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 ของ
กลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นวา่แมลงเป็น
ปัญหาต่อระบบนิเวศ มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตาราง
ท่ี .4 2) 

ประเด็นเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัหวัขอ้แมลงกบัโภชนาการสารอาหาร จากผลการส ารวจ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นว่าแมลงมีประโยชน์ทางโภชนาการสารอาหาร มี
จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่งประชากรใน
จงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นว่าแมลงไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการสารอาหาร มีจ านวน 154 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี .4 2) 
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 4.1.3 ข้อมูลเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัศูนย์วจัิยกฏีวทิยาป่าไม้ที ่1 

ตารางที ่4.3 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1  

รายละเอยีดข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

การค้นพบแมลงชนิดใหม่ในจงัหวดัล าปาง 
เคยทราบ 
ไม่เคยทราบ 

 
145 
355 

 
29.0 
71.0 

การเดนิทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมอืงล าปาง – อ าเภองาว (ถนน
พหลโยธิน) 

เคยสญัจร 
ไม่เคยสญัจร 

 
382 
118 

 
76.4 
23.6 

รู้จกัศูนย์วจิยักฏีวทิยาป่าไม้ที ่1 
เคยทราบ 
ไม่เคยทราบ 

 
178 
322 

 
35.6 
64.4 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: จ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 500 คน 
 

ประเด็นเก่ียวกบัประสบการณ์เคยทราบการคน้พบแมลงชนิดใหม่ในจงัหวดัล าปางจากผลการส ารวจ
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีประสบการณ์เคยทราบการคน้พบแมลงชนิดใหม่ใน
จงัหวดัล าปาง มีจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ งหมด และกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางไม่เคยทราบการคน้พบแมลงชนิดใหม่ในจงัหวดัล าปาง มีจ  านวน 
355 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.3) 
 

ในส่วนของการเดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมืองล าปาง – อ าเภองาว จากผลการส ารวจพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมีประสบการณ์เคยเดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมือง
ล าปาง – อ าเภองาว มีจ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 76.4 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางไม่เคยเดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมืองล าปาง – อ าเภองาว มี
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.3) 
 

การทราบถึงศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีประสบการณ์เคยรู้จกัการมีอยูข่องศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางไม่เคยรู้จกัการมี
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อยู่ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ของกลุ่มตวัอย่างประชากร
ทั้งหมด (ตารางท่ี 4.3) 
 

 4.1.4  โครงการสาธารณะประโยชน์ของศูนย์วจัิยกฏีวิทยาป่าไม้ที ่1 
 

ตารางที ่4.4 แสดงขอ้มูลโครงการสาธารณะประโยชนข์องศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 

รายละเอยีดข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏีวทิยา 
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 
479 
21 

 
95.8 
4.2 

โครงการพพิธิภณัฑ์แมลง ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 
471 
29 

 
94.2 
5.8 

โครงการอนุรักษ์แมลงคุ้มครอง และควบคุมการลกัลอบ 
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 
471 
29 

 
94.2 
5.8 

โครงการวจิยัเพาะพนัธ์ุแมลงหายาก 
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 
483 
17 

 
96.6 
3.4 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 
477 
23 

 
95.4 
4.6 

โครงการพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นลานสาธารณะประโยชน์ 
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 
486 
14 

 
97.2 
2.8 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: จ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 500 คน 
 

โครงการเผยเผยแพร่ความรู้ดา้นกีฏวิทยา จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นกีฏวิทยาของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้
ท่ี 1 มีจ  านวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด และมีความคิดเห็นไม่
ควรด าเนินการโครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นกีฏวิทยาของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.4)  
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ในส่วนของโครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่เสียค่าเขา้ชม จากผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากร
ในจงัหวดัล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่เสียค่าเขา้ชม ของศูนยว์ิจยั
กีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 471 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด และมี
ความคิดเห็นไม่ควรด าเนินการโครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่เสียค่าเขา้ชม มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.4)   
 

โครงการอนุรักษ์แมลงคุ้มครองและควบคุมการลักลอบ  จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในจงัหวดัล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการอนุรักษ์แมลงคุม้ครองและควบคุม
การลกัลอบ ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 471 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรทั้งหมด และมีความคิดเห็นไม่ควรด าเนินการโครงการอนุรักษ์แมลงคุม้ครองและควบคุม
การลกัลอบ มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.4)   
 

โครงการอนุรักษ์แมลงคุ้มครองและควบคุมการลักลอบ  จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในจงัหวดัล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการวิจยัเพาะพนัธ์ุแมลงหายาก ของ
ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 483 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 
และมีความคิดเห็นไม่ควรด าเนินการโครงการวิจยัเพาะพนัธ์ุแมลงหายาก มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.4 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.4)    

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จากผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปาง
มีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มี
จ  านวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด และมีความคิดเห็นไม่ควร
ด าเนินการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.4)    

โครงการปรับปรุงลานสาธารณะประโยชน์ จากผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการปรับปรุงลานสาธารณะประโยชน์ ของศูนยว์ิจยักีฏวทิยา
ป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรในจังหวดัล าปางมีความคิดเห็นไม่ควรด าเนินการโครงการปรับปรุงลานสาธารณะ
ประโยชน์ ของศูนย์วิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 มีจ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทั้งหมด (ตารางท่ี 4.4)    
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 4.1.5 ปัญหา อุปสรรคทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาศูนย์วจัิยกฏีวิทยาป่าไม้ที ่1  
 

งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการก าหนดรูปแบบของ
บริการสาธารณะ เป็นการเปิดประเด็นใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมคิดคน้ตั้งแต่ช่วงตน้ของการก าหนด
ทิศทางบริการสาธารณะ ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายและแผนงานของหน่วยงานรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัจริง ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจยันโยบาย      
(สุคนธา คงศีล และ สุขุม เจียมตน, 2550) โดยอธิบายไวว้า่ การวิจยันโยบายเป็นบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาแนวคิดพื้นฐานดา้นนโยบาย เทคนิคและวธีิพยากรณ์ผลกระทบนโยบาย รูปแบบของการส่ือ
ความหมาย วิธีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและขอ้จ ากดัในการก าหนดนโยบาย ซ่ึงผลการศึกษาและ
การน าเสนอต่อผูก้  าหนดนโยบายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ประชาชนหรือองค์กร
พฒันาเอกชน) อีกทั้งผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัเป็นไปตามขอ้เสนอของ Michael Cuthill และ John Fien 
(นาตยา แท่นนิล, 2555) เสนอไวว้่า การท างานร่วมกนัระหว่างกลุ่มชุมชนและหน่วยงานระดบัต่างๆ
ของรัฐ ท่ีเปิดโอกาสในการใช้ทรัพยากร ข้อมูล และการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน จะช่วยให้
ประชาชนสามารถอยูร่อดในโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว วฒันธรรมความร่วมมือบนพื้นฐานของ
การเจรจาแบบเปิดและสร้างสรรค ์รวมถึงการพฒันาของความสัมพนัธ์ไวว้างใจและความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างทุนทางสังคม  

จากผลการศึกษาและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรคต่อการพฒันา พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนวทางแกไ้ข โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมอุปสรรคท่ีประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.5 แสดงขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรคต่อการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 

ประเดน็อุปสรรค 
คดิว่าเป็นอุปสรรค  ไม่คดิว่าเป็นอุปสรรค  

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เสน้ทางเดินทางไดอ้ยา่งยากล าบาก 
2. ระยะทางไกลจากเขตเมือง (50 กม.) 
3. มองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา 
4. ไม่เช่ือใจความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. ไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการพฒันา 

139  
326  
48  
55  
52  

27.8 
65.2 
9.6 
11.0 
10.4 

361  
174  
456  
445  
448  

72.2 
34.8 
90.4 
89.0 
89.6 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: จ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 500 คน 
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จากการส ารวจ พบว่า ประเด็นเก่ียวกบัความยากล าบากในการเดินทางของถนนหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) กลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 72.2 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นว่า
ประเด็นความยากล าบากในการเดินทางสัญจรล าบากไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยา
ป่าไมท่ี้ 1 และกลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 27.8 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นวา่
ประเด็นความยากล าบากในการเดินทางสัญจรล าบากเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่า
ไมท่ี้ 1 
 

ในส่วนของประเด็นระยะทางของการเดินทางไปศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 กลุ่มตวัอย่างประชากร
ร้อยละ 65.2 จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นว่าประเด็นระยะทางจากอ าเภอเมือง
ล าปางไปอ าเภองาวเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 และกลุ่มตวัอยา่งประชากร
ร้อยละ 34.8 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นประเด็นระยะทางจากอ าเภอ
เมืองล าปางไปอ าเภองาวไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 

 

ประเด็นเก่ียวกับการมองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันา จากการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรร้อยละ 90.4 จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นว่าประเด็นการมองไม่เห็น
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 และกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรร้อยละ 9.6 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นการมองไม่เห็นความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 
 

ประเด็นเก่ียวกบัความโปร่งใสในการบริหารงาน จากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 
89.0 จากกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ งหมด มีทัศนคติเห็นว่าประเด็นเก่ียวกับความโปร่งใสในการ
บริหารงานไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 และกลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อย
ละ 11.0 จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นว่าประเด็นเก่ียวกบัความโปร่งใสในการ
บริหารงานเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 
 

ประเด็นในเร่ืองการไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพฒันา จากการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ประชากรร้อยละ 89.6 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นว่าประเด็นในเร่ืองการไม่ได้
รับประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 และกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรร้อยละ 10.4 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นในเร่ืองการ
ไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 
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 4.1.6   ข้อเสนอแนะจากการส ารวจทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาศูนย์วจัิยกฏีวิทยาป่าไม้ที ่1  
 

นอกจากประเด็นเก่ียวกบัอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 แลว้นั้น งานวจิยัในคร้ังน้ีมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนวทางการแก้ไขเก่ียวกบัการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 
โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 

 1) ควรมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆในปัจจุบัน และบริการสาธารณะประโยชน์ใน
ปัจจุบนัต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ืออิเลคทรอนิคส์ อาทิ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต  
 2) ควรมีการร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  
 3) ควรมีปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้ดินทางสัญจร เช่น ป้ายบอก
สถานท่ี เป็นตน้  
 4) ควรลดการบริหารแบบราชการและเน้นการบริหารงานใช้เชิงธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน เพื่อ
ความสะดวกต่อการเช่ือมโยงต่อภาคประชาชนและภาคเอกชน 
 5) ควรเพิ่มงานวจิยัเพื่อตอบสนองภาคการเกษตร  
 6) ควรมีการจดัตั้งองคก์รหรือชมรมผูส้นใจดา้นแมลง  
 7) ควรมีการสานต่อนโยบายในระดบัผูบ้ริหารควรมีความต่อเน่ือง 
  
และขอ้เสนอแนะท่ีกล่าวมา ประชาชนไดเ้ลือกท่ีจะให้ความช่วยเหลือตามประเด็นต่างๆ ซ่ึงแบ่งได ้4 
ส่วน ดงัน้ี 

ตารางที ่4.6 แสดงขอ้มูลช่องทางการช่วยเหลือการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 

การช่วยเหลือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เงินบริจาค 
2. ติดตามข่าวสาร 
3. เดินทางไปเยีย่มชม 
4. ไม่เห็นดว้ยกบัการพฒันา 

22 
161 
257 
40 

4.4 
32.2 
51.4 
12.0 

รวม 500 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: จ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 500 คน 

จากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรมีความยนิดีท่ีจะบริจาคเงินช่วยเหลือในการพฒันาจ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด ต่อมาการยินดีช่วยเหลือโดยติดตาม
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ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงและการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 
จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด ในส่วนของความช่วยเหลือโดยการเดินทางมาเยี่ยมชมศูนยว์ิจยักีฏ
วิทยาป่าไม้ท่ี  1 จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 จากกลุ่มตัวอย่าประชากรทั้ งหมด และกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรท่ีเลือกไม่เห็นดว้ยและไม่สนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 

4.2  ผลวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนย์วจัิยกฏีวทิยาป่าไม้ที ่1  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 ใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างประชากร 500 คน 
พบวา่ แบบจ าลองมีความแม่นย  าในการท านาย (ค่า Correct prediction) เท่ากบั 88.2% ความน่าเช่ือถือ
ขอ งแบบ ลอ ง  (McFadden R-Square)  เท่ ากับ  0.2024 และค่ า  Log likelihood function เท่ ากับ                 
-146.3245 ค่ า  Restricted log likelihood มี ค่ า เท่ ากับ  -183.4625 และค่ า  Chi squared มี ค่ า เท่ ากับ 
74.2761 นอกจากน้ีการศึกษาไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันา
ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปาง มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 99% คือ (X19) โครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่เสียค่าเขา้ชม ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดั
ล าปาง มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ (X5) ระดบัการศึกษา (X10) การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับแมลงของกลุ่มตัวอย่างประชากร (X12) ทัศนคติเก่ียวกับหัวข้อแมลงกับระบบ
สาธารณสุข (X14) ทศันคติเก่ียวกบัหัวขอ้แมลงกบัโภชนาการสารอาหาร (X16) การเดินทางสัญจรบน
ถนนสายอ าเภอเมืองล าปาง – อ าเภองาว (X17) การรู้จกัศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 (X20) โครงการ
อนุรักษ์แมลงคุม้ครองและควบคุมการลกัลอบ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนับสนุนการ
พฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปาง มีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% คือ (X7) ระดบัรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งประชากร ดงัตารางท่ี 
4.24 และ 4.25 ในส่วนของการอธิบายถึงผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ท่ี  1 ของกลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวดัล าปางในท่ีน้ี  จะเรียงล าดับ
ความส าคญัของความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากมากไปหานอ้ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

โครงการพิพิธภัณฑ์แมลงไม่เสียค่าเข้าชม (X19) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจ
ยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดั
ล าปาง เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากค่าผลกระทบ (Marginal effect) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ 0.2194 สามารถอธิบายได้ว่า หากมีการด าเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์แมลงข้ึน ณ ท่ีตั้ งของ
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ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 จงัหวดัล าปางนั้น โอกาสท่ีประชาชนในจงัหวดัล าปางจะยอมรับและ
สนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.94 นอกจากน้ียงัขยายความไดว้่า 
หากมีพิพิธภณัฑแ์มลงข้ึน ณ ท่ีตั้งของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ประสบความส าเร็จ พิพิธภณัฑ์แมลง
จะเป็นปัจจยัอนัดบัแรกท่ีส่งผลท าให้ประชาชนเพิ่มความสนใจดา้นแมลงและศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้
ท่ี 1 มากข้ึน 

โครงการอนุรักษ์แมลงคุ้มครองและควบคุมการลักลอบ (X20) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอนัดบัสองรอง
จากโครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่เสียค่าเขา้ชม กล่าวคือ เม่ือประชาชนในจงัหวดัล าปางทราบเก่ียวกบั
การอนุรักษ์แมลงคุม้ครองและควบคุมการลกัลอบแมลงของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีการริเร่ิม
ด าเนินการอนุรักษ์แมลงคุม้ครองและควบคุมการลักลอบจริง จะส่งผลต่อโอกาสในการตดัสินใจ
ยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ของประชาชนในจงัหวดัล าปางเพิ่มมาก
ข้ึน โดยดูไดจ้ากค่าผลกระทบ ผลกระทบ (Marginal effect) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.1469 ซ่ึงอธิบาย
ได้ว่า หากประชาชนได้รับรู้ถึงโครงการอนุรักษ์แมลงคุ้มครองและควบคุมการลักลอบประสบ
ความส าเร็จ จะส่งผลให้โอกาสในการตดัสินใจยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่า
ไมท่ี้ 1 ของประชาชนในจงัหวดัล าปางเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.69  

 ทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อแมลงกับโภชนาการสารอาหาร (X14) ปัจจยัน้ีมีเคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิ
ของผลกระทบเป็นลบ (-0.0745) อธิบายไดว้า่ หากประชาชนในจงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นวา่แมลงมี
ประโยชน์ทางโภชนาการสารอาหารนั้น จะส่งผลใหโ้อกาสในการตดัสินใจยอมรับและสนบัสนุนการ
พฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ของประชาชนในจงัหวดัล าปางลดลง กล่าวคือ เม่ือประชาชนให้
เห็นดว้ยวา่แมลงมีประโยชน์ทางโภชนาการสารอาหาร โอกาสในการตดัสินใจยอมรับและสนบัสนุน
การพฒันาศูนยว์จิยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ของประชาชนในจงัหวดัล าปางลดลงร้อยละ 7.45 ซ่ึงขยายความ
ต่อไปไดว้า่ เม่ือประชาชนคิดในเร่ืองการรับประทานแมลงจะส่งผลใหไ้ดรั้บประโยชน์ทางโภชนาการ 
จะส่งผลท าให้จบัแมลงเพื่อการส่งออกมากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวไม่ไดส้อดคลอ้งกบัภารกิจของ
ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม ้แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนัทิยา รัตนจนัทร์ (2553) พบวา่ ประเทศไทยมี
การน าเขา้แมลงและแมงป่องท่ีรับประทานไดจ้ากประเทศกมัพชูาทั้งหมดเท่ากบั 727.89 ตนั ในปี พ.ศ. 
2550 และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในทุกๆปี โดยมีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจเท่ากบั 40.01 ลา้นบาท    

ทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อแมลงกับระบบสาธารณสุข (X12) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับ
สนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 อยา่งมีนยัส าคญั โดยสามารถดูไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิ
ของผลกระทบ (Marginal effect) ท่ีมีค่าเท่ากับ 0.0667 กล่าวคือ เม่ือประชาชนในจงัหวดัล าปางมี
ทศันคติเห็นวา่แมลงสร้างประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขมากกวา่ท าลายระบบสาธารณสุข จะส่งผล
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ท าให้โอกาสในการตดัสินใจยอมรับสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
6.67 โดยอธิบายขยายความต่อได้ว่า การท่ีประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแมลงสร้าง
คุณประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง จะท าให้ประชาชนให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์
แมลงท่ีมีคุณประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุข โดยจะส่งผลต่อเน่ืองถึงการตดัสินใจสนับสนุนการ
พฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไม ้

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแมลงของกลุ่มตัวอย่างประชากร (X10) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ยอมรับสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 อย่างมีนัยส าคญั โดยสามารถดูได้จากค่า
สัมประสิทธ์ิของผลกระทบ (Marginal effect) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.0659 กล่าวคือ หากประชาชนในจงัหวดั
ล าปางมีประสบการณ์เคยไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงจากส่ือแหล่งต่างๆ จะส่งผลท าให้โอกาสใน
การตดัสินใจยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน อธิบายได้ว่า เม่ือ
ประชาชนเคยมีประสบการณ์ในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับแมลงจากส่ือต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ จะส่งผลท าให้โอกาสในการติดสินใจยอมรับและสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ท่ี  1 เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ 6.59 ซ่ึ งสามารถขยายความต่อได้ว่า การ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียแมลงจากศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ให้ประชาชนใน
จงัหวดัล าปางไดรั้บรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท าให้ประชาชนสนใจท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏ
วทิยาป่าไมท่ี้ 1 มากข้ึน 

ระดับการศึกษา (X5) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่า
ไมท่ี้ 1 อย่างมีนยัส าคญั โดยสามารถดูไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิของผลกระทบ (Marginal effect) ท่ีมีค่า
เท่ากบั 0.0553 กล่าวคือ ประชาชนในจงัหวดัล าปางท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จะมีโอกาสท่ี
จะยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 พบวา่ ประชาชนในจงัหวดัล าปาง
ท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จะมีโอกาสท่ีจะยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏ
วทิยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.53 นัน่คือ หากตอ้งใหมี้ผูส้นบัสนุนการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไม้
ท่ี 1 จ  าเป็นตอ้งเน้นเขา้ถึงกลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้ในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงอาจหมายถึงกลุ่มนกัศึกษา
และนกัวชิาการ 

การรู้จักศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (X17) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับสนับสนุนการ
พฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 อยา่งมีนยัส าคญั โดยสามารถดูไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิของผลกระทบ 
(Marginal effect) ท่ี มีค่ าเท่ ากับ  0.0526 ก ล่ าวคือ  หากประชาชนในจังหวัดล าปางผู ้ซ่ึ ง เคยมี
ประสบการณ์รู้จกัศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มาก่อน จะส่งผลท าให้โอกาสในการตดัสินใจยอมรับ
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และสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน เม่ือท าการพิจารณาผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจยอมรับ พบวา่ ประชาชนในจงัหวดัล าปางท่ีรู้จกักบัศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มาก่อน จะมี
โอกาสตดัสินใจยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.26 ซ่ึง
สามารถอธิบายขยายต่อได้ว่า การท าให้ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เป็นท่ีรู้จกัต่อประชาชนในภาพ
กวา้ง จะส่งผลท าใหป้ระชาชนสนใจในเร่ืองแมลงและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 
เพิ่มข้ึน 

การเดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมืองล าปาง – อ าเภองาว (X16) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ยอมรับสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 อย่างมีนัยส าคญั โดยสามารถดูได้จากค่า
สัมประสิทธ์ิของผลกระทบ (Marginal effect) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.0505 กล่าวคือ หากประชาชนในจงัหวดั
ล าปางผูซ่ึ้งเคยมีประสบการณ์เดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมืองล าปางไปอ าเภองาวนั้น จะส่งผล
ท าให้โอกาสในการตดัสินใจยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน เม่ือ
พิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันา พบวา่ ประชาชนในจงัหวดัล าปางผูซ่ึ้ง
เคยมีประสบการณ์เดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมืองล าปางไปอ าเภองาว จะมีโอกาสในการ
ตดัสินใจยอมรับยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.05 นัน่
คือ หากจะท าให้ประชาชนยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มมากข้ึน 
จ าเป็นตอ้งสร้างความน่าสนใจร่วมกนักบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆบนถนนอ าเภอเมืองล าปางไปอ าเภองาว 

ระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างประชากร (X7) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจยอมรับ
สนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 อยา่งมีนยัส าคญั โดยสามารถดูไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิ
ของผลกระทบ (Marginal effect) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.0415 กล่าวคือ หากประชาชนในจงัหวดัล าปางผูซ่ึ้งมี
รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท จะมีโอกาสตดัสินใจยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏ
วิทยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของปัจจยัท่ีมีต่อการยอมรับและสนบัสนุนการ
พฒันา พบว่า ประชาชนในจงัหวดัล าปางผูซ่ึ้งมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท มีโอกาสตดัสินใจ
ยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.15 นัน่คือ กลุ่มรายไดต่้อ
เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาทมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นกลุ่มประชาชนท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ดงันั้นการ
เน้นเจาะกลุ่มประชาชนท่ีมีระดบัรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือนนั้น จะส่งผลท าให้เกิดความสนใจ
ในเร่ืองแมลงและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่4.7 แสดงผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวธีิ Maximum Likelihood Estimate 

ตวัแปร (Variable) 
ค่าสมัประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคล่ือน 
(Standard Error) 

ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(t – ratio) 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
(Significant) 

Constant - 3.7872 1.3024 - 2.908*** 0.0036 
X1 0.0261 0.3427 0.076 0.9392 
X2 0.2361 0.3834 0.616 0.5379 
X3 0.2160 0.3638 0.594 0.5527 
X4 - 0.0115 0.3703 -  0.031 0.9751 
X5 0.8845 0.3962 2.131** 0.0330 
X6 - 0.1092 0.0908 - 1.203 0.2291 
X7 0.6637 0.3958 1.677* 0.0935 
X8 0.4817 0.4015 1.199 0.2303 
X9 0.3643 0.3733 0.976 0.3291 
X10 0.7527 0.3636 2.076** 0.0379 
X11 0.3504 0.4133 0.848 0.3965 
X12 0.8605 0.4168 2.065** 0.0390 
X13 0.4915 0.5075 0.968 0.3328 
X14 - 1.2491 0.5077 - 2.460** 0.0139 
X15 - 0.3160 0.3705 - 0.853 0.3937 
X16 0.7179 0.3627 1.979** 0.0478 
X17 0.8127 0.4111 1.977** 0.0480 
X18 - 0.0354 0.7621 - 0.047 0.9629 
X19 1.6927 0.5623 3.010*** 0.0026 
X20 1.2967 0.5244 2.465** 0.0137 
X21 0.8832 0.7409 1.192 0.2333 
X22 0.9510 0.7133 1.333 0.1825 
X23 - 0.8006 0.9843 - 0.813 0.4160 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ   : *** มีระดบัความเช่ือมัน่นยัส าคญัทางสถิติท่ี 99%    Accuracy prediction  88.20 % 
                   : **   มีระดบัความเช่ือมัน่นยัส าคญัทางสถิติท่ี 95%    Log likelihood function - 146.3245 
                   : *     มีระดบัความเช่ือมัน่นยัส าคญัทางสถิติท่ี 90%    Restricted log likelihood - 183.4625 
           McFadden R2  0.2024 
           Chi – squared  74.2760 
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ตารางที ่4.8 แสดงผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยวธีิ Marginal Effect 

ตวัแปร (Variable) 
ค่าสมัประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคล่ือน 
(Standard Error) 

ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(t – ratio) 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
(Significant) 

Constant - 0.2667 0.0937 - 2.844*** 0.0045 
X1 0.0008 0.0241 0.076 0.9392 
X2 0.0161 0.0252 0.638 0.5233 
X3 0.0159 0.0280 0.568 0.5699 
X4 - 0.0008 0.0260 - 0.031 0.9751 
X5 0.0552 0.0238 2.321** 0.0203 
X6 - 0.0076 0.0063 - 1.210 0.2264 
X7 0.0415 0.0219 1.893* 0.0584 
X8 0.0391 0.0373 1.049 0.2942 
X9 0.0245 0.0239 1.024 0.3060 
X10 0.0659 0.0385 1.709* 0.0875 
X11 0.0260 0.0324 0.803 0.4219 
X12 0.0667 0.0351 1.899* 0.0576 
X13 0.0394 0.0457 0.861 0.3890 
X14 - 0.0745 0.0262 -  2.843*** 0.0045 
X15 - 0.0235 0.0292 -  0.806 0.4204 
X16 0.0505 0.0256 1.972** 0.0486 
X17 0.0526 0.0245 2.143** 0.0321 
X18 - 0.0024 0.0522 -  0.047 0.9624 
X19 0.2194 0.1097 1.999** 0.0456 
X20 0.1469 0.0856 1.716* 0.0862 
X21 0.0881 0.0992 0.888 0.3745 
X22 0.0965 0.0981 0.984 0.3252 
X23 - 0.0413 0.0358 -  1.152 0.2494 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ   : *** มีระดบัความเช่ือมัน่นยัส าคญัทางสถิติท่ี 99%  
                   : **   มีระดบัความเช่ือมัน่นยัส าคญัทางสถิติท่ี 95%  
                   : *     มีระดบัความเช่ือมัน่นยัส าคญัทางสถิติท่ี 90%  

 


