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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาองคก์รไม่แสวงหาก าไรของประชาชนใน
จงัหวดัล าปาง กรณีศึกษาการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดค้น้ควา้และรวบรวม
เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งเป็น 7 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 

 2.1.1   แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) บญัญติัศพัท์การพฒันาท่ีย ัง่ยืนข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2530 โดย
ใหค้วามหมายวา่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั 
โดยปราศจากผลเสียต่อต่อความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ในอนาคต อยู่บนเง่ือนไขทางเศรษฐศาสตร์ 
คือ การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการแกไ้ขความบกพร่องของตลาดในการจดัสรร
ทรัพยากรมีระบบกรรมสิทธ์ิท่ีมีประสิทธิภาพ” (สุภาสินี ตนัติศรีสุข, 2555) การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นการ
พฒันาท่ีมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ คือ  เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (ดงัภาพท่ี 2.1) 
โดยการพฒันาทุกมิติมีความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนัดงัน้ี (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์, 2555 อา้งถึงใน 
เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก, 2555) 

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่2.1  แนวคิดการพฒันาย ัง่ยนื (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ,์ 2555) 
การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนื การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื เศรษฐกิจ 
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1) การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Economic Development) เป็นการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ  มีเสถียรภาพ  และมีการกระจายความมัง่คัง่ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

2) การพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Social Development) เป็นการพฒันาคนและ
สังคมให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุล โดย
พฒันาคนให้มีผลิตภาพสูงข้ึน เตรียมพร้อมปรับตวัและรู้ทนัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเพิ่ม
การมีจิตส านึกและพฤติกรรมการใชชี้วติท่ีไม่ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

3) การพฒันาส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Environmental Development) เป็นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซบัและก าจดัมลพิษเหล่านั้นได ้

 2.1.2   แนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (2544) ไดใ้ห้ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต่างระหว่างชีวิตจากทุกแหล่งรวมถึงระบบนิเวศทางบก ทางทะเล 
ทางน ้า และองคป์ระกอบรวมทางระบบนิเวศซ่ึงส่ิงมีชีวติเป็นส่วนหน่ึงในนั้นดว้ย  (วฒันา  ศกัด์ิชูวงษ,์ 
2552) ไดก้ล่าวถึงการรวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพนัธ์ุระหวา่งชนิดพนัธ์ุ และของระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ตั้งแต่ระดบัเล็กท่ีสุด คือ ระดบัพนัธุกรรม 
ระดบัชนิดพนัธ์ุ และระดบันิเวศ ซ่ึงทั้ง 3 ระดบัน้ีไม่ไดเ้ป็นอิสระต่อกนัแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ือง
กนั ดงัน้ี 

ระดับเล็ก : ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity)  ความหลากหลายทางพนัธุกรรมมี
มากกว่าความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ ความหลากหลายทางพนัธุกรรม หมายถึง  พนัธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวติแต่ละชีวิตท่ีรับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ และส่งต่อไปยงัรุ่นต่อไป ความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมมีความส าคญัยิ่งส าหรับความอยู่รอดของชนิดพนัธ์ุ ท าให้เกิดความแตกต่างกนัของชนิด
พนัธ์ุมากข้ึน ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตสามารถเปล่ียนแปลง วิวฒันาการ และตา้นทานต่อการสูญพนัธ์ุไดม้าก
ข้ึน ประชากรส่ิงมีชีวิตท่ีถูกแยกอยา่งโดดเด่ียว  เช่น พืช และสัตว ์บนเกาะกลางมหาสมุทรจะมีความ
แตกต่างในพนัธุกรรมนอ้ยกวา่ประชากรท่ีพบในผนืแผน่ดินใหญ่ 

ระดับกลาง :ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Species Diversity) ชนิดพนัธ์ุแต่ละชนิดเป็นกลุ่มของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะ สามารถผสมพนัธ์ุกนัเพื่อสร้างทายาทรุ่นต่อไปได ้ชนิดพนัธ์ุในโลกน้ีมี
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ความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงยงัไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้เม่ือเกิดการสูญเสียชนิดพนัธ์ุใด
ชนิดพนัธ์ุหน่ึงไปโดยไม่ทราบสาเหตุ จะส่งผลกระทบต่อชนิดพนัธ์ุอ่ืนๆและระบบนิเวศต่อเน่ืองไป
เป็นลูกโซ่  บางชนิดพนัธ์ุท่ีเป็นชนิดพนัธ์ุหลกัในระบบนิเวศนั้น (Keystone Species)  มีผลต่อความ
อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัชนิดพนัธ์ุอ่ืนๆด้วย การสูญพนัธ์ุของชนิดพนัธ์ุหลกัอาจมีผลให้
ชนิดพนัธ์ุอ่ืนๆคงอยูใ่นสถานะใกลสู้ญพนัธ์ุไดเ้ช่นเดียวกนั 

ระดับใหญ่ :ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological Diversity) การปรากฏของส่ิงมีชีวิตแต่ละ
ชนิดท่ีประกอบกนัเป็นประชากรของชนิดพนัธ์ุและอาศยัในสภาพแวดลอ้มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดเป็นระบบนิเวศท่ีสลบัซบัซ้อน ซ่ึงส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีจะมีหนา้ท่ีในระบบนิเวศแตกต่าง
กนัไป  ประชากรของพืชและสัตวก่์อใหเ้กิดระบบนิเวศหลากหลายรูปแบบ  เช่น  ระบบนิเวศป่าไม ้ทุ่ง
หญา้ ยอดเขา ทะเลทราย รวมทั้งระบบนิเวศทางน ้ า (แม่น ้ า หนองน ้ า บึง และแนวปะการัง) เป็นตน้ 
ระบบนิเวศในโลกมีความส าคญัและสลบัซับซ้อนไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัสถานท่ีตั้ง  ความหลากหลาย
และความสลับซับซ้อนของระบบนิเวศนั้น เช่น ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตร้อนช้ืนของโลก 
(Tropical Zone) จดัเป็นเขตท่ีมีระบบนิเวศท่ีส าคญัท่ีสุดในระดับไบโอไดเวอร์ซิท้ีฮอสปอท (พื้นท่ี 
Biodiversity Hotspot หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกวา่จุดอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้
จะเป็นป่าฝนเขตร้อน) เน่ืองจากมีความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวติมากกวา่ระบบนิเวศอ่ืนๆ  

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเกิดข้ึนอย่างมากในป่าเขตร้อนช้ืน โดยเฉพาะ ประเทศก าลงั
พฒันาและด้อยพฒันา เน่ืองจากการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนของประชากร  
ประกอบกบัความยากจนของประชากรส่วนใหญ่ ส่งผลให้ป่าเขตร้อนในแถบเส้นศูนยสู์ตรซ่ึงเป็น
แหล่งป่าไมท่ี้ส าคญัมากท่ีสุดในโลก เกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไมอ้ย่างรวดเร็วเพื่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาทิ การพฒันาบา้นเมือง การสร้างสาธารณูปโภค การเพิ่มข้ึนของเขตเมือง การเพิ่มข้ึนของ
พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเหล่าน้ีเป็นตวัเร่ง
ท าใหเ้กิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 2.1.3   แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณะ และเศรษฐศาสตร์สถาบัน 

เศรษฐศาสตร์สาธารณะเป็นส่วนยอ่ยของวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีเนน้การท างานของภาครัฐ (Government 
Sector) และการจดัการทรัพยากรของส่วนรวม (Public Resources) อนัเน่ืองมาจากภาครัฐของทุก
ประเทศมีบทบาทหน้าท่ีเอ้ืออาทร เพิ่มพลัง และลดความเส่ียงของประชาชน อาทิ ระบบประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ การจดัการศึกษาฟรีให้กบันกัเรียนและประชาชน กองทุนกูย้มืเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ  
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อีกทั้งภาครัฐยงัมีบทบาทในการก ากบัจดัการทรัพยากรส่วนรวม ไดแ้ก่ ปกป้องผืนป่าอนุรักษ ์พื้นท่ีสี
เขียว เป็นตน้ เศรษฐศาสตร์สาธารณะไม่เพียงศึกษาเฉพาะการบริหารจดัการของภาครัฐเพียงอยา่งเดียว
เท่านั้น การท างานของภาคประชาชนและมูลนิธิก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ให้ความส าคญั ไดแ้ก่  การท างานของมูลนิธิ องคก์รมหาชนไม่แสวงหาก าไร บทบาทของประชาชน 
เป็นตน้ เศรษฐศาสตร์สาธารณะมีลกัษณะพิเศษท่ีท าให้แตกต่างจากเศรษฐศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ประการ
แรก คือ เก่ียวขอ้งกบัระบบการเมืองและการตดัสินใจทางการเมืองค่อนขา้งมาก  ประการท่ีสอง คือ 
การตดัสินใจของรัฐบาลและระบบราชการ อาจจะไม่ไดอิ้งหลกั “ก าไรสูงสุด” โดยหลกัท่ีควรจะเป็น 
คือ ภาครัฐต้องอิงผลประโยชน์ของสาธารณะหรืออรรถประโยชน์รวมสูงสุด  ประการท่ีสาม คือ 
ระบบราชการไม่อิงหลกัก าไรหรือขาดทุนเสมอไป  บางกิจกรรมของรัฐถือวา่การขาดทุนนั้นคือก าไร 
ซ่ึงยกตวัอยา่งการจดันิทรรศการให้ความรู้ ยิ่งประชาชนเขา้มาศึกษาและเขา้ชมมากข้ึนจะเพิ่มรายจ่าย
สูงข้ึน แต่ถือไดว้า่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากประชาชนไดก้ าไรดว้ยการรับบริการจากภาครัฐ (ดิเรก 
ปัทมสิริวฒัน์, 2553) 

ในส่วนของค าวา่เศรษฐศาสตร์สถาบนั คือ เน้นความส าคญัของสถาบนัการผลิต แสดงความคิดเห็น 
และผลักดันบริการสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะต่างๆ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ (ดิเรก           
ปัทมสิริวฒัน์, 2553) ไดแ้ก่  

  1)  การให้ความส าคญัของสถาบนั หมายถึง การเขา้ใจองค์กรและตวัละครท่ีเก่ียวขอ้ง 
(อาทิ ฝ่ายบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน หน่วยงานย่อยของรัฐ เป็นตน้) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการใชท้รัพยากร ผลกัดนัใหเ้กิดบริการสาธารณะใหม่ๆ การยอมรับเทคโนโลย ี
ฯลฯ 
  2)  การให้ความส าคญัของกติกา หมายถึง ระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัอย่างชัดเจน แต่เปิด
โอกาสให้มีการตีความหรือการใช้วิจารณญาณ กฎระเบียบกติกาต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงและ
เสนอแนะใหส้ร้างกฎระเบียบใหม่ได ้ซ่ึงเป็นภารกิจของนกัวชิาการสังคมศาสตร์ในการช้ีน าสังคม 
  3)  การให้ความส าคญักบัระบบแรงจูงใจ แรงจูงใจโดยทัว่ไปแลว้นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งสร้าง
ดว้ยตวัเงิน แนวทางอ่ืนๆท่ีสามารถใช้แรงจูงใจให้กบัผูผ้ลิตนโยบายสาธารณะได ้อาทิ การไดร้างวลั 
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู คะแนนนิยม ฯลฯ  
  4)  การค านึงถึงตน้ทุนการเปล่ียนแปลง การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะยอ่มมีตน้ทุน
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ยอมรับของประชาชน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเป็นตน้ทุนการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นตวั
เงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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  5)  การให้ความส าคญักับด้านข่าวสารขอ้มูลและยอมรับสภาพความไม่สมบูรณ์ของ
ขอ้มูลสนเทศ ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการประชาสัมพนัธ์บริการสาธารณะ ในสภาพความเป็นจริง
แลว้นั้น ผูผ้ลิตบริการสาธารณะ (ฝ่ายบริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาทอ้งถ่ิน หน่วยงานยอ่ย
ของรัฐ) ยงัประสบปัญหาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ส่งผลต่อความต่อเน่ืองของบริการ
สาธารณะ 
  6)  มิติการเรียนรู้ขององคก์ร หมายถึง การมีความต่ืนตวัขององคก์รจะท่ีเรียนรู้ การร่ิเร่ิม
ทดลองส่ิงใหม่ และมีการท างานบนตลาดท่ีแข่งขนัหรือท างานเชิงประกวดเปรียบเทียบขา้มหน่วยงาน 

 2.1.4   แนวคิดกจิการทางสังคมและการสนับสนุนจากสังคม 

กิจการเพื่อสังคม  (Social Enterprise) คือ  หน่วยงานท่ีด าเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไก
การตลาด ก่อตั้งข้ึนโดยมีเป้าหมายอยา่งชดัเจนในการแกปั้ญหาชุมชน พฒันาชุมชน พฒันาสังคมและ
พฒันาส่ิงแวดล้อมเป็นหลกั  โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างก าไรสูงสุดให้ผูถื้อหุ้น เจา้ของ หรือ
ผูส้นบัสนุนทางการเงิน ลกัษณะพิเศษของกิจการเพื่อสังคมนั้นมีหลากหลายตามความเหมาะสมใน
เป้าหมายการก่อตั้ง อาทิ มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารจดัการ ก าไรส่วนใหญ่
จะถูกน ากลับมาลงทุนในเป้าหมายหลัก และคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถมีรูปแบบของ
องคก์รท่ีหลากหลาย เป็นตน้ ในส่วนของประเทศไทย ลกัษณะของกิจการเพื่อสังคมเป็นการประสาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานหรือกิจการเขา้กบัผลตอบแทนทางดา้นสังคม ผลตอบแทนทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และผลตอบแทนทางการเงิน กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยมีหลากหลายทั้งประเภท
และรูปแบบ แต่เพื่อประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์นโยบาย และกลยทุธ์ในการเสริมสร้างกิจการเพื่อ
สังคม จึงแบ่งกิจการเพื่อสังคมเป็น 6 กลุ่ม ไดด้งัตารางท่ี 2.1 (ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ , 2553) 

กิจการเพื่อสังคม หรือท่ีเรียกว่า Social Enterprise จดัไดว้า่เป็นนโยบายท่ีสามารถกระตุน้เศรษฐกิจได้
ในระยะยาว มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสร้างรากฐานความมีปัญญา สร้างความย ัง่ยืนของ
ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความยติุธรรมของสังคม การสนบัสนุนและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจากภาครัฐ
และเอกชนในดา้นนโยบาย การเงิน และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการเติบโตของกิจการ
เพื่อสังคมจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยกิจการเพื่อสังคมเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการ
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แสวงหาก าไรสูงสุดโดยมิไดค้  านึงถึงผลกระทบ  อนัเป็นท่ีมาของ “ตน้ทุนทางสังคม (Social Cost)” ท่ี
แฝงอยูใ่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  (วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2550) 

การสนับสนุนจากสังคม (Social Support) เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม การรับรู้  
และความรู้สึก จึงท าให้นกัวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ แพทย ์นกัจิตวิทยา นกัมานุษยวิทยา นกัสังคม
วิทยา ฯลฯ มีความสนใจท่ีจะศึกษาในดา้นการสนบัสนุนทางสังคม น าไปสู่ความหมายและแนวคิดท่ี
หลากหลาย อาทิ การสนบัสนุนทางสังคมนั้นไดรั้บการนิยามว่าเป็นการรับรู้ต่อความเอาใจใส่ ความ
เคารพนับถือและการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงบุคคลรับรู้จากบุคคลอ่ืน  รับรู้จากคู่สมรส สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนรวมไปถึงผูมี้วิชาชีพต่างๆ หรือแมแ้ต่สัตวเ์ล้ียง 
(Haber, 2003 อา้งในไพศาล แยม้วงษ์, 2555) อีกทั้งการสนบัสนุนทางสังคมยงัหมายถึง การแสดงถึง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีผูใ้ห้การสนบัสนุนจะแสดงออกถึงความสนใจในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวตัถุ ส่ิงของ ขอ้มูลข่าวสาร หรืออารมณ์ โดยมีลกัษณะของการ
ติดต่อสัมพนัธ์กนั ประกอบไปดว้ยการถ่ายทอดขอ้มูลสาระส าคญัท่ีท าให้ผูรั้บเช่ือวา่เป็นประโยชน์แก่
สังคม (พิชามญชุ์ โตโฉมงาม , 2552 อ้างในไพศาล แย้มวงษ์ , 2555) การสนับสนุนทางสังคมมี
ความส าคญัยิง่ต่อการพฒันากิจการเพื่อสังคม ซ่ึงการสนบัสนุนนั้นแบ่งออกเป็นการสนบัสนุนทางดา้น
อารมณ์ (Emotional support) การสนับสนุนทางด้านวตัถุปัจจยัและบริการ (Instrumental support)  
และการสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูล (Information support) 

ตารางที ่2.1  จ าแนกกลุ่มของตวัอยา่งกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 

ผู้ก่อตั้ง รูปแบบของกจิการเพือ่สังคม ตัวอย่าง 
กลุ่มท่ี 1 เครือข่ายและองคก์ร
ชุมชน 

รัฐวสิาหกิจชุมชน สหกรณ์  องคก์ร
การเงินชุมชน 

กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ครูซบ ยอด
แกว้ 

กลุ่มท่ี 2 องคก์รสาธารณะ
ประโยชน ์

ธุรกิจท่ีจดัตั้ง  หรือถือหุน้โดยองคก์ร
สาธารณะประโยชน์ 

โครงการดอยตุง  โครงการแม่ฟ้า
หลวง 

กลุ่มท่ี 3 หน่วยงานราชการและ
รัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจท่ีจดัตั้ง  หรือถือหุน้โดย
หน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ 

มูลนิธิโรงพยาบาลอภยัภูเบศร 

กลุ่มท่ี 4 ผูป้ระกอบการใหม่ บุกเบิกโดยผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม นิตยสาร BE 
กลุ่มท่ี 5 ธุรกิจเอกชน ธุรกิจท่ีจดัตั้งโดยเอกชน (Corporate) บริษทั สงัคมสุขภาพ จ ากดั 
กลุ่มท่ี 6 อ่ืนๆ ธุรกิจท่ีจดัตั้ง  และ/หรือถือหุน้โดยวดั  

สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสตร์ ฯลฯ 
Thai Tribal Crafts Fair Trade (TTC) 

ท่ีมา : ส านกังานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสงัคมแห่งชาติ, 2553  
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 2.1.5   แนวคิดการยอมรับนวตักรรม 

1) นวตักรรม  (Innovation) 
 

นวตักรรมเป็นค าศพัท์ภาษาไทย  ประกอบมาจากศพัท์ค  าวา่ “นว” ซ่ึงแปลวา่ “ใหม่” กบัค าวา่ “กรม.
(กรรม)” ซ่ึงแปลวา่ “การกระท า” โดยประกอบเป็นค าวา่ “นวตักรรม” ซ่ึงแปลวา่ “การกระท าใหม่ๆ” 
(สาโรช โศภีรักข์, 2550) อีกทั้งนวตักรรมยงัหมายถึง ความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงของท่ีเป็นส่ิงใหม่
ส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีน าไปประยุกต์ใช้ (Rogers, 1995 อา้งใน สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์ุ, 
2553) 
 

นวตักรรม (Innovation) คือ กระบวนการรับของใหม่ ซ่ึงมีความหมายรวมไปถึงพฤติกรรม และ
ส่ิงของซ่ึงเป็นส่ิงใหม่ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากส่ิงท่ีเคยมีอยู ่นวตักรรมยงัเก่ียวขอ้งกบัการทดแทน
ลกัษณะท่ีไม่ใช่จ  านวน ไม่ใช่การเพิ่มของปริมาณการผลิต และพฤติกรรมในลกัษณะของรูปธรรมเป็น
จ านวนใหญ่หรือเล็กมากกวา่ส่ิงท่ีมีอยู ่(พวงผกา พวัไพบูลยว์งศ์, 2553) และ (พนัธ์ุอาจ ชยัรัตน์, 2547 
อา้งใน สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ุ, 2553) ไดใ้หค้วามหมายเชิงแคบของนวตักรรม คือ ผลส าเร็จทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบัพลวตัของกิจกรรมทางสังคม และในความหมายเชิงกวา้ง คือ 
แนวคิด การปฏิบติั หรือส่ิงต่างๆท่ีใหม่ต่อปัจเจก  หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บส่ิงเหล่านั้นมาประยุกต์ใช ้
การรวมเอากิจกรรมท่ีน าไปสู่การบริการใหม่ๆ การท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนโดยอาศยัความ
เปล่ียนแปลงรอบตวัให้กลายมาเป็นโอกาส ซ่ึงน าไปสู่แนวคิดใหม่ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม อีกทั้งยงัไดอ้ธิบายเก่ียวกบันวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ไว ้หมายถึง การน าแนวคิดใหม่หรือ
การใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ   

จากความหมายของ “นวตักรรม” ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมและสรุปความหมายของ
นวตักรรมไว ้คือ กระบวนการ พฤติกรรม การบริการ รวมไปถึงส่ิงของใหม่ๆท่ีถูกคิดคน้ข้ึน สร้างข้ึน 
จากส่ิงของรอบตวัและสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใชป้ระยกุตก์บัการพฒันาความรู้ปัจเจก
ชน สังคม ก้าวไปสู่การพัฒนากิจการหรือพฒันาหน่วยงาน จนไปถึงการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ระดบัประเทศ (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ุ, 2553) ไดอ้ธิบายมิติส าคญัของนวตักรรมไวด้งัน้ี 

(1) ความใหม่  (Newness) คือ เป็น ส่ิงใหม่ ท่ี ถูกพัฒนาข้ึน  มีทั้ งเป็นลักษณะของ
ผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ โดยการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนมาใหม่ 
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(2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) คือ ความสามารถท าให้ เกิด
มูลค่าเพิ่มข้ึนไดจ้ากการพฒันาส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอาจจะสามารถวดัเป็นตวัเงินโดยตรง  
หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงก็ได ้

(3) การใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์(Knowledge and Creative Idea) นวตักรรมท่ี
ไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันานวตักรรม ไม่ใช่เกิด
จากการลอกเลียนแบบ และการท าซ ้ า 

 

2) การยอมรับนวตักรรม  (Innovation Adoption) 
 

การยอมรับ (Adoption) หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจากการได้รับรู้  เรียนรู้  
เพื่อให้เกิดความความรู้  ความเขา้ใจ ทกัษะ และความช านาญ ซ่ึงน าไปประยุกต์ใช้และการยอมรับ 
(ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม, 2541 อา้งใน ธเนศ ศรีวิชยัล าพนัธ์, 2554) อีกทั้งการยอมรับยงัรวมไปถึงการ
ตดัสินใจยอมรับหรือใช้นวตักรรมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยระยะเวลาในการตดัสินใจ
ยอมรับนั้นไม่สามารถก าหนดไดอ้ยา่งแน่นอนตายตวั  ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของบุคคลและนวตักรรม
นั้นๆ (ขวญัตา กีระวิศาสกิจ, 2542 อา้งใน เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาส, 2554) โดยลกัษณะบุคคลและ
สถานการณ์ทัว่ไปท่ีส่งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับนวตักรรม (ธเนศ ศรีวชิยัล าพนัธ์, 2554) มีดงัน้ี 
 

(1) ลกัษณะเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระดบัของรายได ้เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้มีฐานะดี
หรือมีการศึกษาสูง จะมีความสอดคลอ้งท่ีจะยอมรับนวตักรรมใหม่ไดเ้ร็วกวา่ผูท่ี้มีฐานะดอ้ยทางสังคม
หรือผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

(2) ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม  ซ่ึงหมายถึง มวลชนท่ีอยูใ่นชุมชน หรือสังคมท่ี
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่อย่างเคร่งครัด เป็นอุปสรรคท่ีเกิดความล่าช้าท าให้การ
เปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมในการยอมรับนวตักรรมใหม่ 

(3) สภาพภูมิศาสตร์  สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีการติดต่อกบัทอ้งท่ีอ่ืนๆท่ีมีความเจริญทาง
เทคโนโลยีและมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ  มีผลท าให้การเปล่ียนแปลงทศันคติและ
พฤติกรรมในการยอมรับนวตักรรมใหม่เกิดไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

(4) พฤติกรรมในการส่ือสาร  การยอมรับนวตักรรมท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วนั้น  เกิด
จากการเดินทาง  การยา้ยถ่ินฐาน การพบผูค้นและติดต่อส่ือสารผูค้นอย่างกวา้งขวาง รวมไปถึง
ความสามารถการเขา้กบัระบบในสังคมของบุคคลอีกดว้ย 
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(5) สมรรถภาพในการด าเนินงานของสถาบันท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบันท่ีเก่ียวกับ
ส่ือมวลชน สถาบนัท่ีเก่ียวกบัการศึกษา เป็นตน้  หากสถาบนัเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมในการ
ยอมรับนวตักรรมใหม่จะเกิดไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

นอกจากลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อการระยะเวลาการยอมรับนวตักรรมแลว้นั้น (Rogers, 1983 อา้งใน 
สาโรช โศภีรักข,์ 2550) และ (สุนีรัตน์ เสริมประสาทกุล, 2541 อา้งใน พวงผกา พวัไพบูลยว์งศ,์ 2553) 
ยงัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการยอมรับ ไวด้งัน้ี 

(1) ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ ผูย้อบรับมีความคิดว่า
นวตักรรมใหม่ดีกวา่และมีประโยชน์กวา่นวตักรรมแบบเก่า  ยิ่งผูย้อมรับมีความรู้สึกวา่นวตักรรมใหม่
มีประโยชน์หรือมีคุณค่าสูง  ความไวใ้จและการยอมรับก็จะสูงและรวดเร็วข้ึนตามมา 

(2) ความเขา้กนัได ้(Compatibility) คือ ผูรั้บนวตักรรมมีความรู้สึกหรือคิดวา่นวตักรรม
นั้นเขา้กนัไดก้บัประสบการณ์ ค่านิยม และความตอ้งการของตน 

(3) ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) นวตักรรมท่ีมีความซับซ้อน เขา้ใจยาก  และตอ้ง
ใชเ้วลานานในการจะยอมรับได ้ จะถูกยอมรับไดช้า้กวา่นวตักรรมท่ีไม่มีความซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 

(4) ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ (Trainability) นวตักรรมท่ีไม่สามารถน าไป
ประยกุตท์ดลองใชไ้ด ้ จะถูกยอมรับไดช้า้กวา่นวตักรรมท่ีสามารถน าไปประยกุตท์ดลองใชไ้ด ้

(5) ความสามารถสังเกตได้ (Observability) นวตักรรมท่ีเห็นผลและให้ผลประโยชน์
กบัผูย้อมรับไดง่้าย  จะถูกยอมรับไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่นวตักรรมท่ีเห็นผลชา้ 

(6) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับนวัตกรรม (Cost) ลักษณะของนวัตกรรมท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) จะท าให้โอกาสท่ีนวตักรรมดงักล่าวถูกยอมรับมี
นอ้ยลง 

(7) ความสามารถในแบ่งแยกขั้นตอนและเร่ืองราวได้ (Divisibility) นวตักรรมท่ี
สามารถแบ่งแยกขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการใช้งานได้อย่างชัดเจน จะท าให้โอกาสท่ีนวตักรรม
ดงักล่าวถูกยอมรับสูงข้ึน 

 

3) ขบวนการในการยอมรับนวตักรรม (Adoption Process) 
 

การยอมรับนวตักรรม แต่ทุกความคิดเห็นดงักล่าวมีพื้นฐานจากกระบวนการยอมรับนวตักรรมของ 
Everett M. Rogers 1995 ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี (Roger, 1983 อา้งใน สาโรช โศภีรักข,์ 2550) 
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(1) ขั้นความรู้ (Knowledge)  เป็นกระบวนการขั้นเร่ิมตน้เม่ือบุคคลไดส้ัมผสันวตักรรม  
จากการได้รับข่าวสารหรือศึกษาหาขอ้มูลเพื่อท าความรู้จกั (Awareness Knowledge) เขา้ใจถึงวิธีใช ้
(How – to Knowledge) เข้าใจถึงหลักการและหน้าท่ีของนวตักรรมนั้ น (Principle Knowledge) ใน
งานวจิยัคร้ังน้ีคือ การรับรู้เก่ียวกบัการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 ของจงัหวดัล าปาง โดยพฒันา
เป็นศูนย์วิจยัและเผยแพร่องค์ความรู้ความหลายหลายทางชีวภาพด้านแมลง มีนวตักรรมในการ
เพาะพนัธ์ุแมลงหายากปล่อยกลบัคืนสู่ธรรมชาติ การพฒันานวตักรรมการก าจดัแมลงศตัรูพืชและ
แมลงรบกวนชุมชนโดยไม่ใชส้ารเคมี เป็นตน้ 

(2) ขั้นการจูงใจ (Persuasion) ในขบวนการขั้นการจูงใจน้ี บุคคลจะมีการพฒันาแนวคิด
เชิงประเมินเก่ียวกับนวตักรรมด้วยการศึกษาข้อมูลข่าวสาร เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
นวตักรรมกับสภาพปัจจุบนัและในอนาคตของบุคคลผูน้ั้น โดยในขั้นการจูงใจน้ีเป็นขั้นตอนของ
กระบวนการตดัสินใจในการยอมรับนวตักรรมท่ีเกิดข้ึน เม่ือบุคคลตอ้งการเปล่ียนแปลงสภาพเดิมท่ีมี
อยู ่ แต่ยงัไม่แน่ใจในนวตักรรมหรือยงัไม่แน่ใจผลลพัธ์ท่ีเกิดจากนวตักรรม ดงันั้นขั้นตอนการจูงใจจึง
เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจ 

(3) ขั้นการไตร่ตรองและตดัสินใจ (Evaluation) ขั้นตอนน้ีเป็นการน าไปสู่การเลือกท่ี
จะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมของบุคคล แนวโน้มการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมนั้นเกิดจากการ
เปรียบเทียบความชอบและประโยชน์จากนวตักรรม รวมไปถึงหากนวตักรรมนั้นสามารถแบ่งเป็น
ขั้นตอนหรือสามารถเขา้ใจไดง่้าย   

(4) ขั้นการลองปฏิบติั (Implementation) เป็นกระบวนการของการยอมรับนวตักรรม  
โดยการน าไปใช้  เขา้ไปศึกษา  ดงักรณีของการงานวิจยัคร้ังน้ี คือ การตดัสินใจเขา้ไปศึกษา เขา้ชม  
หรือติดตามข่าวสารทางศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 เพื่อน านวตักรรมมาประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนั 

(5) ขั้นการน าไปใช้หรือยอมรับ (Adoption) เป็นกระบวนการสุดทา้ยของการยอมรับ  
บุคคลจะตดัสินใจยอมรับเอานวตักรรมใหม่ โดยเห็นวา่นวตักรรมนั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์ บุคคล
จะสนบัสนุนนวตักรรมผา่นทางทศันคติท่ีเห็นดว้ยหรือการยอมรับ หรือสนบัสนุนปัจจยัในดา้นต่างๆ  
หรือน านวตักรรมใหม่เขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนั 

 

4) หลกัการส่งเสริมการแพร่กระจายและการยอมรับความคิดใหม่ 

เน่ืองจากขั้นตอนของกระบวนการยอมรับนวตักรรมไม่สามารถก าหนดเวลาได้อย่างแน่นอน จาก
ลกัษณะบุคคลและลกัษณะของนวตักรรมต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม อีกทั้งหาก
ตอ้งการให้การยอมรับนวตักรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วมากข้ึน จึงมีหลกัการบางอยา่งท่ีจะช่วยส่งเสริม
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ให้การแพร่กระจายแนวคิดใหม่ได้อย่างกวา้งขวาง ดังน้ี (เสถียร กัลป์ยาณกุล, 2541 อา้งใน ธเนศ      
ศรีวชิยัล าพนัธ์, 2554) 

(1) วธีิการท่ีใชใ้นการส่งเสริมการเผยแพร่ (Extension Method) เช่น การจดันิทรรศการ  
กิจกรรมสาธิต  กิจกรรมบริการนอกพื้นท่ี เป็นตน้ 

(2) ส่ือ (Media) เช่น  ของจริง ของจ าลอง ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เทปโทรทศัน์ เป็นตน้ 
(3) การมีส่วนร่วม (Participation) เช่น การชกัจูงในเกิดการรวมกลุ่ม ผูน้ าอาสาสมคัร

ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้  เป็นตน้ 
(4) การแข่งขัน (Competition) เป็นเทคนิคท่ีจะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ต่ืนเตน้  อาจเกิดเป็นการรวมพลงัของบุคคล ชุมชน หรือจนไปถึงระดบัจงัหวดั เช่น การประกวดสัตว์
เล้ียง การจดัประกวดชุมชนอุดมสมบูรณ์พนัธ์ุแมลง  การแข่งขนันกัวจิยัแมลงรุ่นเยาวร์ะหวา่งโรงเรียน 
เป็นตน้ 

 2.1.6    ทฤษฎกีารประมาณค่าแบบจ าลองถดถอยทีม่ีตัวตามเป็นตัวแปรหุ่น   

ตวัแปร (Variable) ท่ีใช้ในการเขียนสมการทางสังคมศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัแปรเชิง
ปริมาณ (Quantitative Variable) เป็นตวัแปรท่ีสามารถวดัค่าได ้เช่น น ้ าหนกั อาย ุเป็นตน้  และตวัแปร
อีกประเภทหน่ึง คือ ตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) เป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัค่าไดห้รือท่ี
เรียกวา่ “ตวัแปรหุ่น (Dummy Variable)”  การใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) นั้น  นกัคณิตศาสตร์  
นักเศรษฐมิติ  และนักวิจยัเชิงปริมาณส่วนใหญ่นิยมให้ตวัแปรหุ่นเป็นตวัแปรอิสระ (Independent 
Variable) ท่ีปรากฏอยู่ทางขวามือของสมการ  โดยใช้อธิบายความสัมพนัธ์มากหรือน้อยกบัตวัแปรท่ี
อยูท่างซา้ยมือของสมการ คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) (ธรรมนูญ โสภารัตน์, 2515)   

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สมการถดถอยนั้น บางลกัษณะจะพบว่า ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) มีลกัษณะเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ทางเลือก 
หรือมากกวา่ ยกตวัอยา่งเช่น การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตร การเลือกวธีิเดินทางไปท างานไม่วา่จะ
เป็นทางรถประจ าทาง รถไฟ หรือจกัยานยนต ์เป็นตน้ แบบจ าลองท่ีมีลกัษณะตวัแปรดงักล่าว สามารถ
ใช้วิธีการประมาณค่าได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability 
model) (2) แบบจ าลองโพบิต (Probit model) (3) แบบจ าลองโลจิท (Logit model) ในท่ีน้ีจะอธิบาย
เฉพาะแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นและแบบจ าลองโลจิท 
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1) แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability model) เป็นแบบจ าลองท่ีมีตวัแปร
ตามเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพและมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า หรือ 2 ทางเลือก เช่น “ซ้ือ” หรือ “ไม่ซ้ือ” ซ่ึงค่าของ
ตัวแปรตามของแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นจะไม่ปรากฏเป็นค่าเชิงปริมาณเหมือนกับ
แบบจ าลองสมการถดถอย  

จากสมการแบบจ าลองถดถอยอยา่งง่าย 

    iii uXy          (1) 

โดยท่ี iy  =   1  ถา้ครัวเรือนท่ี i ซ้ือผกัจากการเกษตรแบบออแกนิก (ซ่ึงอาจเป็นตวัแปรตามในลกัษณะ
อ่ืนๆ ได ้เช่น ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้) 

 iy  =   0  ถา้ครัวเรือนท่ี i ไม่ซ้ือผกัจากการเกษตรแบบออแกนิก (ซ่ึงอาจเป็นตวัแปรตามใน
ลกัษณะอ่ืนๆ ได ้เช่น ไม่ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้) 

 iu  =   ความคลาดเคล่ือน (Error terms) หรือมีการแจกแจงเป็นอิสระและมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนย ์

แบบจ าลองตามสมการ (1) เรียกวา่ “แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น” ซ่ึงสามารถหาค่าคาดหมาย
แบบมีเง่ือนไข (Conditional expected value) ของค่าสังเกตจากตวัแปรตามแต่ละตวั iy โดยก าหนดค่า
ตวัแปรอธิบาย (Explanatory variable) หรือตวัแปรอิสระ (Independent variable) ในกรณีน้ี คือ ix  ได้
ดงัน้ี 

      iii XxyE  |       (2) 

และเน่ืองจากค่า iy  มีเพียง 2 ค่าเท่านั้น ดงัได้กล่าวไวข้า้งตน้ คือ 1 และ 0 ดงันั้นเราสามารถหาการ
แจกแจงความน่าจะเป็นของ iy  โดยใหเ้ป็น 

 iP  =  ความน่าจะเป็นท่ี  iy  =  1 ซ่ึงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์   1 ii yprobp  
 และ iP1  =  ความน่าจะเป็นท่ี iy  =  0 ซ่ึงเขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์  0 ii yprobp  

 ซ่ึง iy  มีการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability distribution) ดงัน้ี 

 iy  =  ความน่าจะเป็น (Probability) 
0 =   ip1  (ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้ลือก) 
1 =  ip    (ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีถูกเลือก) 
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จากการแจกแจงความน่าจะเป็นดงักล่าว เราสามารถหาค่าความคาดหมาย (Expected value) ของ iy  
ไดด้งัน้ี 

 

          iiii pppyE  101     (3) 
 

จะเห็นได้ว่าค่าคาดหมาย (Expected value) ของ iy  จากสมการ (2) และ (3) คือค่าเดียวกัน ดังนั้ น
สมการ (2) และ (3) จึงเท่ากนัและไดส้มการเท่ากบั 

 

     iiii xyEXP |        (4) 
 

สมการ (4) คือ สมการความคาดหมายแบบมีเง่ือนไข (Conditional expectation) ของ iy  จาก
แบบจ าลองความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข (Conditional probability) ของ iy  ซ่ึงคือสมการ (1) 
(Gujarati, 1995: 540 – 542; Pindyck และ Rubinfeld, 1988: 298 – 300 อ้างในทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต์, 
2546: 240) โดยใหต้วัแปรตามเป็นความน่าจะเป็น (Probability) ดงัน้ี 

 

   iX    10  iX  
 iP   1    1 iX      (5) 
   0    0 iX  
  (Pindyck และ Rubinfeld, 1998: 300 อา้งใน ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2546: 241) 
 

จากสมการ (5) ii PX    เป็นค่าความน่าจะเป็นซ่ึงมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 และ 1 แต่การประมาณค่า 

iP  ดว้ย iX   เป็นลกัษณะของสมการเส้นตรงของ iX  ถา้ iX  มีค่าเกินช่วงอนัเหมาะสมช่วงหน่ึง
แลว้นั้น ค่า iX   อาจมีค่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 0 ซ่ึงหมายถึงการประมาณค่าความน่าจะเป็น
ของการเกิดเหตุการณ์หน่ึงๆดว้ยค่าท่ีต ่ากวา่ 0 หรือสูงกว่า 1 ซ่ึงไม่สมเหตุสมผล ดงันั้นจึงเกิดปัญหา
ในการประมาณค่าแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability model) ดว้ยวธีิการก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุดสามญั (Ordinary Least Squares, OLS) ดงัต่อไปน้ี 
 

 (1) ปัญหาการแจกแจงแบบไม่ปกติ (Nonnormality) ของ iu โดยทฤษฎีแล้วการทราบถึงตวั
ประมาณค่า OLS (OLS estimator) นั้น ท าการหาไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้ขอ้สมมติเก่ียวกบัการแจกแจงแบบ
ปกติของ iu  แต่ของสมมติเก่ียวกบัการแจกแจงปกติของ iu  จะไม่สามารถเป็นจริงไดใ้นกรณีของ
แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability model) เน่ืองจากค่า iu  มีไดเ้พียง 2 ค่าเท่านั้น 
โดยพิจารณาจาก 
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    iii Xyu         (6) 
 ซ่ึงจะเห็นไดเ้ม่ือ 1iy  จะได ้ ii Xu  1     (7) 
 และเม่ือ   0iy  จะได ้ ii Xu      (8) 
 

จะเห็นไดว้่า iu  ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ iu  มีการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial 
distribution) (Gujarati, 1995: 542 – 543 อา้งใน ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต์, 2546: 241) อยา่งไรก็ตามขอ้มูล
เก่ียวกบัการแจกแจงปกติของ iu  ไม่เป็นจริงดงัท่ีปรากฏอาจไม่ใช่ส่ิงส าคญันกั เน่ืองจากเราทราบถึง
ค่าประมาณแบบจุดดว้ยวิธี OLS (OLS point estimator) ยงัคงไม่เอนเอียง (Unbiased) ประกอบกบัเม่ือ
ขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึนอย่างไม่จ  ากดั จะท าให้สามารถพิสูจน์ได้เก่ียวกบัตวัประมาณค่า OLS มี
แนวโน้มท่ีจะมีการแจกแจงแบบปกติ เพราะฉะนั้นในกรณีท่ีตวัอย่างขนาดใหญ่ การลงความเห็นใน
เชิงสถิติ (Statistic inference) เก่ียวกบัแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability model) ก็
จะเป็นไปตามกระบวนการของ OLS ภายใตข้อ้สมมติเก่ียวกบัการแจกแจงปกติของ iu   
 

 (2) ความแปรปรวนของพจน์ค่าความคาดเคล่ือน (Error terms) มีลักษณะแตกต่างกัน 
(Heteroscedastic) จากการท่ี iu มีเพียงค่าตามสมการ (7) และ (8) 
   ii uX  1  ซ่ึงคือ  ii Xu  1      (9) 
   ii uX  0  ซ่ึงคือ  ii Xu  1      (10) 

 

เพราะฉะนั้นการแจกแจงความน่าจะเป็นของ iu สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 

   iy    iu    ความน่าจะเป็น 
    1   X 1   iP  

    0   iX    iP1
 

เม่ือหาค่า Expected value และค่า Variance โดยท่ีค่า Expected value ของ ของ iu  มีค่าเป็น 0 จะได้
สมการดงัต่อไปน้ี 
 

          011  iiiii PXPXuE     (11) 
 

และหาค่าของ ip  และ 1 - ip  จากสมการ (11) จะได ้
 

   iP  iX           (12) 
   iP  iX 1         (13) 
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ค่า Variance ของ iu  หาไดจ้าก 
    

   2

iEu       iiii pXpX  11
22

  
         iii XXX   11

22  
        ii XX  

2
1  

      ii pp  1        (14) 
 ซ่ึงก็คือ 2

iEu          iiiiiii ppXYEXYEu  1|1|var2   (15) 
(Gujarati, 1995: p543; Pindyck และ Rubinfeld, 1998: 300 อา้งใน ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2546: 242) 

 

สมการ (15) แสดงให้เห็นวา่ค่าความคาดเคล่ือน (Error terms) มีค่าความแปรปรวนไม่คงท่ี ค่าสังเกต   
( ip ) มีค่าเขา้ใกล ้0 หรือ 1 และมีค่าความแปรปรวนโดยเปรียบเทียบต ่า ในขณะท่ีค่าสังเกตท่ีมี ip  เขา้
ใกล ้0.5 จะมีความแปรปรวนสูงกวา่ (Pindyck และ Rubinfeld, 1998: 300 อา้งใน ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต์
, 2546: 243) 
 

 (3) ปัญหา 
i

y


 ออกนอกช่วง 0 และ 1 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัตวัแปร y ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 
จาก Johnston และ  Dinardo (1997: 417) และ Pindyck และ  Rubinfeld (1998: 301) ได้กล่าวไว้ว่า 
จุดอ่อนท่ีส าคัญยิ่งส าหรับแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability model) คือ 

แบบจ าลองน้ีมิได้มีข้อจ ากัด (Constrain) ให้ค่าท านาย (ซ่ึงคือ 
i

y


) ตกอยู่ในช่วง 0 และ 1 ซ่ึงตาม
ทฤษฎีแลว้  ii XYE |  ในแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นจะวดัความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไขของ
เหตุการณ์ (Event) y ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ x  ถูกก าหนดมาใหจ้ะตอ้งตกอยูใ่นช่วง 0 และ 1 แต่ถึงกระนั้นก็ไม่

สามารถหาส่ิงใดมารับประกนัไดว้า่ 
i

y


 ซ่ึงคือตวัแปรประมาณค่า (Estimators) ของ  ii XYE |  จะอยู่
ในช่วง 0 และ 1 ดงักล่าว 
 (4) ปัญหาการประมาณค่าความชนั (Slope) ท่ีสูงเกินจริง (Overestimated slope) หรือต ่าเกินจริง 
(Underestimated slope) เป็นปัญหาท่ีส าคญัอีกปัญหาหน่ึงส าหรับการประมาณค่าแบบจ าลองความ
น่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability model) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดสามัญ (Ordinary Least 
Square: OLS) ค่าท่ีได้จากการประมาณการ (Estimation) จะมีค่าสูงเกินจริง (Overestimated slope) 
หรือต ่าเกินจริง (Underestimated slope) ได้ หากค่าสังเกต (Observations) ท่ีเลือกมาหรือได้มานั้นมี
คุณลกัษณะประจ าตวั (ค่า x ) ท่ีมีค่าสุดโต่งหรือปลายสุด (Extreme value) เป็นจ านวนมากเกินควร ท า
ให้ได้ค่าประมาณการของความชัน (Slope estimate) มีค่าต ่ากว่าความเป็นจริงได้ ซ่ึง Pindyck และ 
Rubinfeld (1998: 302) ไดก้ล่าวถึงกรณีน้ีวา่เป็นลกัษณะของ “ความเอนเอียง (Biased)” เน่ืองจากการ
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ประมาณค่าความชันของการถดถอยท่ีแท้จริง (True regression slope) ต ่ากว่าความเป็นจริง ในทาง
กลบักนัหากมีค่าสังเกต (Observations) มีลกัษณะเกาะกลุ่มกนัตรงกลาง (ตรงกนัขา้มกบักรณีแรกซ่ึง
เป็นกรณีค่าปลายสุดหรือค่าสุดโต่งมีจ านวนมากเกินไป) ค่าของความชนั (Slope) ท่ีประมาณการไดจ้ะ
มีลกัษณะสูงเกินกวา่ความเป็นจริง (Overestimated) 
 

จากปัญหาทั้งหมดท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นมีจุดอ่อนหลายประการ 
ดงันั้นจึงได้มีการพิจารณาแบบจ าลองอ่ืนๆ เพื่อใช้ช่วยในการประมาณการ (Estimation) ค่าสังเกต 
(Observations) ไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ แบบจ าลองโพรบิท (Probit model) และแบบจ าลองโลจิท (Logit 
model) 

 2.1.7   แบบจ าลองโลจิท  (Logit Model) 

จากข้อบกพร่องหลายประการของแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear probability model) 
แบบจ าลองโลจิท (Logit model) จึงถูกน ามาประยุกตใ์ชส้ าหรับการประมาณการของตวัแปรตามท่ีอยู่
ในช่วง 0 ถึง 1 แบบจ าลองโลจิทเป็นแบบจ าลองท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัแบบจ าลองโพรบิท (Probit 
model) แต่จะแตกต่างกันเพียงข้อสมมติเก่ียวกับลักษณะการแจกแจงของตวัคลาดเคล่ือน iu  ของ
แบบจ าลองโลจิทนั้นมีลกัษณะแจกแจงแบบโลจิสทิก (Logistic distribution) ดงัภาพท่ี 2.2 

จากการแจกแจงแบบโลจิสติก (Logistic distribution) 

     Prob  1Y  
x

x

e

e
'

'

1 




  

         x'       (16) 
        1 

 

 

       0 
 ท่ีมา : ปรับปรุงจาก ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555 

ภาพที ่2.2 การแจกแจงของแบบจ าลองโลจิท 

ความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ (prob (event)) 
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โดยท่ี  (.) คือ ฟังก์ชนัการแจกแจงสะสม (Cumulative distribution function) จากแบบจ าลองความ
น่าจะเป็น (Probability model) 

            xFxFxyE '' 110|       (17) 

เราจะไดว้า่ 

     
x

xyE



 |   
 















xd

xdF
'

'

 

        xf '        (18) 

โดยท่ี  .f  คือ ฟังกช์นัความหนาแน่น (Density function) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฟังกช์นัการแจกแจงสะสม 
(Cumulative distribution)  .f  ส าหรับการแจกแจงปกติ (Normal distribution) เราจะไดว้า่ 

      
x

xyE



 |    x'       (19) 

โดยท่ี  .  คือ ฟังกช์นัความหนาแน่นปกติมาตรฐาน (Standard normal density function) ส าหรับการ
แจกแจงแบบโลจิสทิก (Logistic distribution) 

      
 xd

xd
'

'



  
 2'
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1 x

x

e

e







  

           xx '' 1       (20)  

เพราะฉะนั้นในแบบจ าลองโลจิท (Logit model) จะไดว้า่  

      
x

xyE



 |       xx '' 1      (21) 

(Green, 1997: 874 – 876 อา้งในทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2546: 252) 

ส าหรับตัวแปรประมาณค่าในกรณีแบบจ าลองโลจิท (Logit model) ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของ
แบบจ าลองโพรบิท (Probit model) 
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ซ่ึงเป็นการค านวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเก่ียวเชิงเส้นก ากบั (Asymptotic covariance matrix) 
วธีิหน่ึงจาก 
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เม่ือจดัพจน์ (Terms) ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัจะได ้

  .Asy          ''2
21211  xIVxIVar 




    (24) 

(Green, 1997: 884 – 885 อา้งถึงใน ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2546: 252) 

 วธีิการประมาณค่าแบบจ าลองโลจิท  

การประมาณค่าแบบจ าลองโลจิทโดยใช้การประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) 
ความน่าจะเป็นท่ีค่าสังเกต i  ใดๆ ท่ี 1iy  จะมีความน่าจะเป็นเท่ากบั  ii xyp |1  และท่ี 0iy

จะมีความน่าจะเป็นเท่ากบั  ii xyp |0  ดงันั้นสมการค่าควรจะเป็น (Likelihood function) ส าหรับ
ทุกหน่วยสังเกตหรือส าหรับกลุ่มตวัอย่างทุกตวัท่ีมีอยู่ ( n ) สามารถเขียนได้ดงัน้ี (อารี วิบูลยพ์งศ์, 
2549) 

   
      ii y

ii

y

ii

n

i

xypxypL





1

1

|0|1ln     (25)  

เม่ือรวม   เข้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของความน่าจะเป็น สามารถเขียนสมการใหม่โดยแทนค่า 
 ii xyp |1  'ixF  จะได ้
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แทนค่า F ด้วยรูปแบบการแจกแจงท่ีเหมาะสม (Standard Logistic Distribution) จะได้สมการ log 
likelihood ท่ีสามารถน าไปค านวณหาค่าพารามิเตอร์ โดยการท าอนุพนัธ์ของสมการท่ี (27) จะได ้
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ในสมการท่ี (27) แสดงถึงเง่ือนไขของการหาค่าสูงสุดส าหรับ log likelihood function มีคุณสมบติั
เก่ียวกับตัวแปรอิสระแต่ละตัวเป็นอิสระจากค่าส่วนเหลือ  ซ่ึ งค่าในวงเล็บใหญ่    เรียกว่า 
Generalized residual คือ ค่าส่วนเหลือของแบบจ าลอง มีค่าต่างกนัส าหรับกรณีท่ี iy มีค่าเป็น 1 และ 

iy  มีค่าเป็น 0 โดยท่ี     '' / ii xFxf  เป็นค่าส าหรับ iy ท่ีมีค่าเป็น 1 และ      '' 1/ ii xFxf   
เป็นค่าส าหรับ iy  ท่ีมีค่าเป็น 0 ดงันั้นจากสมการท่ี (27) ส าหรับแบบจ าลองโลจิทสามารถเขียนได้
(อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) ดงัน้ี  
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ค่า   ท่ีไดจ้ากสมการ (28) คือค่า   จากการประมาณดว้ยวิธี Maximum likelihood จากนั้นสามารถ
น าไปประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ี 1iy  เม่ือก าหนดค่า ix  คือ 
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      (29) 

~

ip คือ ผลการประมาณค่าความน่าจะเป็นของ iy  ดว้ยวิธี Maximum likelihood ซ่ึงในทางปฏิบติั iy  

เราไม่สามารถสังเกตได ้(Unobservable) 

 การตีความหมายค่าสัมประสิทธ์ิจากแบบจ าลอง  

เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิ 
~

  ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองโลจิทนั้น แปลความหมายไดย้ากซ่ึงแตกต่างจากค่า
สัมประสิทธ์ิจากแบบจ าลองเชิงเส้นทัว่ไป โดยตวัแปรอิสระ  ix  ในแบบจ าลองโลจิทจะถูกอธิบาย
ให้อยู่ในรูปแบบของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสความน่าจะเป็นท่ีเกิดค่า iy  = 1 (อารี วิบูลยพ์งศ์, 
2549) จากสมการ (29) 
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อธิบายไดว้า่ iy  มีค่าเท่ากบั 1 จะมีโอกาสความน่าจะเป็นเท่าไหร่ข้ึนอยูก่บัค่า ix  และในส่วนของการ
เปล่ียนแปลง ix  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงค่า p สามารถหาได้จากการท าอนุพนัธ์ (Partial 
derivative) ของ likelihood function ดงัน้ี 
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จากสมการ (31) คือ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) ของการเปล่ียนแปลง kx ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความน่าจะเป็นท่ี iy  = 1 ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่ขนาดการเปล่ียนแปลงของ kx ใดๆ ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
ของความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 จงัหวดั
ล าปางนั้น นอกจากจะข้ึนอยู่กับค่าสัมประสิทธ์ิ k แล้ว ยงัข้ึนอยู่กับค่าของ ikx ของแต่ละหน่วย
สังเกต i ด้วย ในส่วนของทิศทางบวกลบของการเปล่ียนแปลงนั้ นดูได้จากเคร่ืองหมายของค่า
สัมประสิทธ์ิ    

 ความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง 

(1)  การประเมินแบบจ าลองโดยการเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองท่ีไม่มีตวัแปรอิสระ (มี
เฉพาะค่าตดัแกน) โดยก าหนดให้เป็น 0log L  กบัแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรอิสระโดยก าหนดให้เป็น 

1log L  ซ่ึงทั้งสองทั้งค่าเป็นค่าสูงสุดของ log likelihood function การวดัความแม่นย  าโดยอาศยัค่าทั้ง
สองนั้นท าไดด้ว้ยการค านวณหาค่า pseudo

2R  (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) มีสมการดงัต่อไปน้ี 

   pseudo
2R

  nLL /loglog21

1
1

01 
      (32) 

เม่ือ n  คือจ านวนขนาดตวัอยา่ง 
และอีกวธีิท่ีเสนอโดย Daniel McFadden (McFadden, 1974) คือ 

   McFadden 2R
0

1

log

log
1

L

L
        (33) 
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เน่ืองจากค่า log likelihood เป็นผลบวกของ log probability และ 0log L 0log 1  L จึงท าให้ค่า 2R

จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านั้น แบบจ าลองจะมีความสามารประมาณความน่าจะเป็นของหน่วย
สังเกตทั้งหมด ความน่าจะเป็นใน 1log L ต้องมีค่าท ากับ 0 จึงจะท าให้ค่า 2R =1 ซ่ึงเป็นไปได้แค่
ในทางทฤษฎีเท่านั้ น ความเป็นจริงในทางปฏิบัติค่า McFadden 2R  มักมีค่าต ่ า โดยพบว่าค่า 
McFadden 2R  ในแบบจ าลองโลจิตมกัมีค่าอยูใ่นช่วง 0.20 – 0.40 

(2)  การเปรียบเทียบจ านวนท่ีถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้ดัชนีวดัความสามารถของ
แบบจ าลอง ซ่ึงทั่วไปแบบจ าลองต้องมีความสามารถในการพยากรณ์ถูกต้องเกิน 90% มีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี 

  0

12 1
Wr

Wr
R p           (34) 

  โดย 
1Wr   คือ  สัดส่วนของการพยากรณ์ผดิพลาด 

   0Wr   คือ  สัดส่วนท่ีใชเ้ป็นฐานค านวณจากแบบจ าลองท่ีมีเฉพาะค่าคงท่ี 
 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อให้เขา้ใจถึงสาขาวิชากีฏวิทยา แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับ และแนวคิดเก่ียวกบักิจการเพื่อสังคม 
งานวจิยัในคร้ังน้ีจึงท าการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใน 3 ประเด็น คือ งานวจิยัดา้นกีฏวิทยา งานวจิยั
เก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบักิจการเพื่อสังคม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.2.1   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านกฏีวทิยา  

งานวิจยักีฏวิทยาเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง ซ่ึงในประเทศไทย
งานวิจัยกีฏวิทยายงัมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับงานวิจยัในศาสตร์อ่ืนๆ และศึกษาในวงจ ากัดไม่
ครอบคลุมพื้นท่ีของประเทศ  สุรชัย  ชลด ารงกุล  และคณะ (2546) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของการ
ท าลายป่าในพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย  เก่ียวกบัความหลากหลายมหภาคของแมลง โดย
เลือกศึกษาพื้นท่ีลุ่มน ้ า 10 ลุ่มน ้ าใน 5 จังหวดัทางภาคเหนือ พบว่า ในกลุ่มลุ่มน ้ าท่ีถูกรบกวนมี
องคป์ระกอบความคลา้ยคลึงของชนิดพนัธ์ุ (Ordination) นอ้ยกวา่ลุ่มแม่น ้าไม่ถูกรบกวน แสดงใหเ้ห็น
ถึงการท าลายป่ามีผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ต่อมา สุรชัย  ชลด ารง
กุล (2547) ไดท้  าการส ารวจความชุกชุมและเขตการแพร่กระจายของผีเส้ือกลางคืนคา้งคาวในประเทศ
ไทยในพื้นท่ีป่าไม ้46 แห่งทัว่ประเทศไทย โดยใชก้บัดกัแสงไฟแบล็คไลทต์ั้งแต่เดือนมกราคม 2547 
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ถึงเดือนธันวาคม 2549 โดยพบผีเส้ือกลางคืนค้างคาวธรรมดา (Lyssa Zampa) ซ่ึงมีแนวโน้มโดน
คุกคาม (Near Threatened: NT)  และผีเส้ือกลางคืนคา้งคาวปักษ์ใต ้(L. Menoetius) พบได้ในจงัหวดั
นาราธิวาสเท่านั้น  โดยผีเส้ือกลางคืนค้างคาวปักษ์ใต้ มีแนวโน้มใกล้สูญพนัธ์ุอย่างยิ่ง (Critically 
Endangered: CR) หลงัจากนั้น นพชนม์  ทับทิม และคณะ (2548) ไดท้  าการศึกษาเขตแพร่กระจายและ
ความชุกชมของผีเส้ือหางยาวในพื้นท่ีป่าไม้ 46 แห่งทัว่ประเทศไทย โดยส ารวจในระหว่างเดือน
มกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2549 ต่อมา สุรชัย  ชลด ารงค์กุล, สันติ  กิตติบรรพชา และภัทพิมล 
ไสว (2552) ท  าการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพแบบรวดเร็วของมดผิวดินกบัประเภทการใช้
ประโยชน์จากท่ีดิน ในพื้นท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงประกอบไปดว้ยท่ีดิน 4 ประเภท คือ ป่าเบญจพรรณ ป่า
เตง็รัง สวนล าไย และไร่ขา้วโพด พบวา่ ในสวนล าไยท่ีความหลากหลายทางชีวภาพของมดผิวดินนอ้ย
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบท่ีดินทั้ง 4 ประเภท  

 2.2.2   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับนวตักรรม 

เสถียน  กัลป์ยาณกุล (2541) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชส้ารสกดัสะเดา เพื่อป้องกนั
แมลงศตัรูพืชของนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ประสบการณ์เก่ียวกับ
สะเดา การสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัในการใช ้และการแนะน าจากคุณครู เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับการใชส้ารสกดัจากสะเดาเพื่อป้องกนัแมลงศตัรูพืช และปัญหาท่ีส าคญัท่ีควรปรับปรุงของการ
ใช้สารสกดัจากสะเดา คือ ประเด็นเร่ืองกล่ิน และนิติ เอี่ยมช่ืน (2548) ท  าการศึกษาการแพร่กระจาย  
การยอมรับ  และศกัยภาพการพฒันาของนวตักรรมการเกษตรในพื้นท่ีส่งเสริมศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวงตีนตก ต าบลห้วยแกว้ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพบว่า การยอมรับนวตักรรมของ
ชุมชนในพืชเศรษฐกิจ (เห็ดหอม กาแฟ และพลบั) ซ่ึงกาแฟมีการยอมรับในปัจจุบนัสูงท่ีสุดและมี
แนวโน้มคงท่ี  เห็ดหอมมีการยอมรับรวดเร็วท่ีสุดแต่มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากไม่เป็นท่ีนิยมในการ
เพาะปลูก และพลบัมีการยอมรับค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองมาจากยงัอยูใ่นช่วงของการส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจ ในส่วนของ เอกลักษณ์ ธนเจริญพศิาล (2554) ไดศึ้กษาถึงความตระหนกัและการยอมรับการน า
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาใช้ในองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษาบุคลากรของส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า 3 ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความตระหนัก
และยอมรับ คือ อายุของบุคลากร  ความรู้ความเข้าใจของบุคคลากรเก่ียวกับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และความตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ต่อมา ธนพร บุญประสงค์ (2555)ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตมันฝร่ังของเกษตรในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ โดยพบปัจจัยท่ีมี
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ความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังของเกษตร ไดแ้ก่ การถือครองท่ีดิน พื้นท่ีใน
การปลูกมนัฝร่ัง แรงงานท่ีใช้การผลิต และการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐและเอกชน ในส่วนของ
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรท่ีพบ ไดแ้ก่ การเส่ียงต่อศตัรูพืชอนัเน่ืองมาจากการ
น าเขา้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง ดา้นการเลือกหัวพนัธ์ุหวัมนัฝร่ัง ดา้นการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก และดา้น
การดูแลรักษา   

ส่วนงานวิจยัในต่างประเทศ  Hall, Dennis, Lopez และ Marshall (2009) ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับหลักการความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมของพืชไม้ดอก (Sustainable Floriculture)  ของ
เกษตรกรผูป้ลูกพืชไมด้อกในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมส ารวจและเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง
เดือนตุลาคม 2008 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับหลกัการความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มของพืช
ไมด้อก ได้แก่ ขอ้บงัคบัและการควบคุมส่ิงแวดล้อมจากภาครัฐ (Environmental Regulations) ราคา
ของพืชไมด้อก (Customer Value) ทศันคติของเกษตรกรผูป้ลูกพืชไมด้อกท่ีมีกบัพืชไมด้อกยืนต้น
ถาวร (Growers’ Attitudes Toward Sustainability) อายุของเกษตรกรผู ้ปลูกพืชไม้ดอก (Age) และ
ขนาดพื้นท่ีในการเพาะปลูก (Operation Size)  ต่อมา Law (2009) ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การยอมรับหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainability Development) ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง (Hi – Tech Manufacturing) ในประเทศใตห้วนั  พบวา่ ปัจจยัหลกัและ
ส าคญัยิ่งท่ีมีผลต่อการยอมรับหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขั้น
สูงประกอบไปดว้ย ความสมคัรใจของผูป้ระกอบการ (Management Willingness) และแรงจูงใจของ
บุคลากรในบริษทั (Motivation Due to Internal Factor) หลงัจากนั้น Ahmad Reza Ommani (2011)  
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าอย่างย ัง่ยืน ของเกษตรกรใน
จงัหวดั Khouzestan ประเทศอิหร่าน โดยท าการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 352 ราย พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าอย่างย ัง่ยืนของเกษตรกรประกอบไปด้วย  การ
รับทราบถึงการมีโครงการบริหารจดัการน ้ าแบบยัง่ยืนของเกษตรกร (Perception) ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการบริหารจัดการน ้ าแบบยัง่ยืนของเกษตรกร (Knowledge) การเข้าร่วมอบรมเก่ียวกับ
โครงก าร (Extension Courses) แรงสนับส นุนจากสั งคม  (Social Participation) รูป แบบการ
ประชาสัมพนัธ์ของโครงการ (Using Information Sources) รายไดข้องเกษตรกร (Income) และระดบั
ของเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า (Level of Mechanization)  ในปัจจุบนั Sulo, Koech, 
Chumo และ Chepng’eno (2012)  ท าการประยุกต์ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาและ
อธิบายปัจจยัทางสังคม (Socioeconomic) ท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
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ของเกษตรกรหญิง ในเมือง Maraket ประเทศเคนยา่ (Kenya) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลท าให้เกษตรกรหญิง
ยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรไดเ้ร็วยิ่งข้ึนประกอบไปดว้ย 1) อาชีพหลกัของเกษตรกร
หญิงเป็นอาชีพเกษตรกรรม 2) รายรับในแต่ละปี 3) จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 4) การเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกองค์กรเกษตรกรหญิงผูน้บัถือศาสนาคริสต์  นิกายคาทอลิค ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค
ของเกษตรหญิงในเมือง Maraket ประเทศเคนย่า พบว่า เกษตรกรหญิงมีปัญหาและอุปสรรคในการ
เขา้ถึงพื้นท่ีท ากิน ขาดแคลนเงินทุนและการสนบัสนุนดา้นความเช่ือมัน่ทางการเงิน อีกทั้งเกษตรกร
หญิงท่ีไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์รเกษตรกรหญิงผูน้บัถือศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิคขาดแคลนใน
เร่ืองของการสนบัสนุนดา้นความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลย ี  

 2.2.2   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักจิการเพือ่สังคม 

นตินา  ฐานติธนกร (2554) ท  าการศึกษานโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพฒันาธุรกิจเพื่อ
สังคมเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้ให้
ขอ้สรุปไวว้า่ ประเทศไทยควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รภาคประชาชนในรูปแบบของการ
ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ควรมีการส่งเสริมการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดกิจการเพื่อสังคม และเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบายสาธารณะ ต่อมา ปราณี  เอี่ยมละออภักดี (2554) 
ท าการศึกษาเก่ียวกบัการผสมผสานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกบัห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั  ซ่ึงพบว่าทางบริษทันั้นมีการ
จดัซ้ือปัจจยัการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัการของเสียจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
การใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยให้ความตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มใน
ท างานของบุคลากร และการท าส่ือต่างๆ (Market Communication) เพื่อรณรงคใ์ห้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  จากนั้น หน่วยวิจัยปฏิบัติการและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร (2555) ไดท้  าการส ารวจสถานการณ์การท ากิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษทับุหร่ีในประเทศไทย  ซ่ึงพบวา่  กิจกรรมเพื่อสังคมและงบประมาณทางกิจกรรมเพื่อสังคม
ของอุตสาหกรรมยาสูบมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี จากปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวไดเ้ปล่ียนรูปแบบจากการ
บริจาคทุนทรัพย์เป็นการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีและการท าส่ือประชาสัมพันธ์  และ Pakorn 
Udomthanasansakul (2011) ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ในพื้น ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยท าการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้านเศรษฐกิจและสังคม (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ขนาดของธุรกิจ และ
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ต าแหน่งในธุรกิจ)  และตวัแปรทางสถาบนั (ความเป็นเจา้ของธุรกิจ การมีลูกจา้ง หลกัจริยธรรม และ
เครือข่ายติดต่อผูค้น) จากวิเคราะห์พบว่า  ตวัแปรด้านขนาดของธุรกิจและต าแหน่งในธุรกิจนั้น  มี
ความสัมพนัธ์ต่อการรับผดิชอบต่อสังคม  

ในส่วนของงานวิจัยเก่ียวกับกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ Lasma Dobele (2012) 
ท าการศึกษาโดยทดลองเปรียบเทียบ 4 ภาคส่วนเพื่อท าการแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
ลทัเวีย โดยใช้ตวัอยา่งองค์กรดงัต่อไปน้ี 1) ภาครัฐบาล 2) ตลาดการคา้เสรี 3) องคก์รภาคส่วนท่ีสาม 
และ 4) กิจการเพื่อสังคม  จากการใช้ตรรกะและทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่า กิจการเพื่อสังคม
สามารถแกปั้ญหาความยากจนและการวา่งงานไดดี้กว่าองค์ภาคอ่ืนๆ รวมทั้งกิจการเพื่อสังคมยงัเอ้ือ
ต่อการพฒันาตามแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ต่อมา Wronka (2013)  ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกิจการเพื่อสังคมในแถบแควน้ Silessia  ประเทศโปแลนด์  โดยท าการ
สอบถามทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่างประชากรจ านวน 300 คน  การส ารวจพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจเพื่อสังคมนั้นเกิดจาก 1) การมีผูน้ าในธุรกิจท่ีเขม้แข็ง 2) แรงกระตุน้และความ
ตั้งใจของลูกจา้ง 3) การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 4) ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวคิดกิจการเพื่อสังคม 5) ความช านาญและประสบการณ์ในธุรกิจ 6) การมีบุคคลส าคญัสนบัสนุน
ในการใช้แนวคิดกิจการเพื่อสังคม 7) ประสิทธิภาพและแรงสนับสนุนจากภาครัฐ 8) ทุนทางสังคม          
9) ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน 10) ส่วนแบ่งการตลาด และ Yong Tae Kim et.al 
(2013) ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของกิจการเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต ้ ท าการ
สอบถามบริษทัท่ีใชแ้นวคิดกิจการเพื่อสังคมจ านวน 185 บริษทั จากผลส ารวจพบวา่ รายไดข้องบริษทั
และการมีนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ๆของบริษัท ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจดีข้ึน ซ่ึงความสามารถในแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนนั้นส่งผลใหบ้ริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีจาก
สังคม  อีกทั้งการส่งเสริมของรัฐบาลเก่ียวกบัแนวคิดกิจการเพื่อสังคมนั้นยงัส่งผลท าให้ภาพลกัษณ์
ของบริษทัเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
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ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.3 กรอบแนวคิด 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.3 กรอบแนวคิด 

ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้ม : ทรัพยากรสตัวป่์า (แมลง) 

โครงการสาธารณะประโยชน์ 
(ดา้นแมลง) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ
สาธารณะประโยชน์ 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และ
สงัคม 

การรับรู้และทศันคติ
เก่ียวกบัแมลง 

การรับรู้และทศันคติ
เก่ียวกบัศูนยวิ์จยั  
กีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 

การยอมรับและความคิดเห็นเก่ียวกบั
การพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 

ศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ กิจการเพ่ือสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ 


