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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  

ศูนย์วิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 ได้มีการวางแผนริเร่ิมโครงการสาธารณะประโยชน์ เพื่อปลุกฝังและ
กระตุน้ความสนใจดา้นกีฏวิทยาของประชาชน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน (ตึก อาคาร ห้องสุขา ลานพื้นท่ีส าหรับจอดรถ) 2) ลานสาธารณะเพื่อพกัผ่อนและคา้งแรม
ส าหรับผูค้นสัญจร 3) โครงการพิพิธภณัฑแ์มลงแห่งล าปาง  ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม 4) โครงการ
รับฝึกอบรมนกัวิจยัแมลงรุ่นเยาวใ์ห้กบัโรงเรียนต่างๆเขตจงัหวดัทางภาคเหนือ 5) โครงการอนุรักษ์
แมลงคุ้มครองและควบคุมการลักลอบ 6) โครงการเพาะพันธ์ุแมลงหายากเพื่อปล่อยกลับคืนสู่
ธรรมชาติ  โดยโครงการสาธารณะประโยชน์ทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะเกิดข้ึนไดน้ั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งศึกษาทศัคติจากประชาชน  

การยอมรับ  (Adoption) และความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา  (Acceptation) จึงเป็นปัจจัย ท่ี มี
ความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการประยุกต์นโยบายสาธารณะเพื่อด าเนินการโครงการ เน่ืองจาก
โครงการสาธารณะดงักล่าวล้วนส่งผลกระทบวงกวา้งต่อชุมชนและวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนนั้นๆ  
ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการสาธารณะ คือ ความเป็นไปไดท้าง
การเมืองหรือการสนบัสนุนทางการเมือง  แต่อยา่งไรก็ตาม ความเป็นไปไดท้างการเมืองนั้นข้ึนอยูก่บั
การสนับสนุนจากคนในชุมชนด้วยเช่นกัน ดงันั้นหากปราศจากการสนับสนุนจากชุมชนและการ
ยอมรับจากคนในชุมชนแล้วนั้น โครงการสาธารณะดังกล่าวก็ยากท่ีจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 จงัหวดัล าปาง  

งานวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏ
วิทยาป่าไมท่ี้ 1 จงัหวดัล าปาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติดา้นแมลงและเสริมสร้างโครงการ
สาธารณะประโยชน์ดา้นกีฏวิทยาให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังการท าวิจยั
คร้ังน้ีจ  าแนกได ้2 ส่วน คือ 
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1) เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไป ทศันคติและความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ของผูค้นในจงัหวดัล าปาง
เก่ียวกบัแมลงและศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าท่ี 1 ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความ
เขา้ใจ และทศันคติเก่ียวกบัแมลง ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 
ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการสาธารณะประโยชน์ และอุปสรรคต่อการพฒันาพร้อมขอ้เสนอแนะ  

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติครบวงจร และ
ศูนยว์ิจยัแห่งภาคเหนือ ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 อ าเภองาว จงัหวดัล าปางโดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากแบบจ าลองถดถอยโลจิสติก (Logit model) แบบสองทางเลือก (Binary choice) 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 266 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.2 และเป็นเพศหญิงจ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 กลุ่มตวัอย่างประชากรมีอายุ
เฉล่ียท่ี 34.87 ปี ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งประชากรจะมีอายอุยูใ่นช่วง 15 - 25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
31.4 และรองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.4 ในส่วน
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรผูมี้การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด รองลงมาคือผูมี้
การศึกษาในระดบัต ากว่า ปวช/ปวส คิดเป็นร้อยละ 29.4 และล าดบัท่ีสามคือผูมี้การศึกษาในระดบั 
ปวช/ปวส คิดเป็นร้อยละ 28 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างประชากรมี
จ านวนสมาชิกในครอบโดยเฉล่ียเท่ากบั 3.842 คน อีกทั้งกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นผูมี้ระดบัรายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้ งหมด 
รองลงมาคือผูมี้ระดบัรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.2 และล าดบัสามคือผูมี้ระดบั
รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของกลุ่มตัวอย่างประชากร
ทั้งหมด 
 

ในส่วนของความรู้ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัแมลง ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากร
ในจงัหวดัล าปาง มีประสบการณ์การรับประทานแมลงมีจ านวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 กลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรเคยซ้ือส่ิงประดิษฐ์สวยงามท่ีท าข้ึนจากแมลง (อาทิ แมลงสตาร์ฟ แมลงอดักรอบ) มี
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 นอกจากน้ีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับแมลง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ประชากรในจงัหวดัล าปางมีประสบการณ์เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงจ านวน 416 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.2 อีกทั้ งในงานวิจยัคร้ังน้ียงัได้ส ารวจทศันคติของกลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปาง 
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งแมลงกบัระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ระบบนิเวศ และโภชนาการ
สารอาหาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นวา่แมลงมีประโยชน์ต่อระบบ
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เศรษฐกิจ มีจ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 67 จากกลุ่มตวัอย่างประชากร 500 คน ในส่วนทศันคติ
เก่ียวกบัหัวขอ้แมลงกบัระบบสาธารณสุข กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมีทศันคติเห็นว่า
แมลงมีประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุข มีจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 61 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 
500 คน อีกทั้งทศันคติเก่ียวกบัหัวขอ้แมลงกบัระบบนิเวศ กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมี
ทศันคติเห็นวา่แมลงมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ มีจ านวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 จากกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากร 500 คน และทศันคติเก่ียวกบัหัวขอ้แมลงกบัโภชนาการ กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีทศันคติเห็นว่าแมลงมีประโยชน์ทางโภชนาการสารอาหาร มีจ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.2 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร 500 คน 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 จากผลการส ารวจพบว่า การ
คน้พบแมลงชนิดใหม่ในจงัหวดัล าปาง กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมีประสบการณ์เคย
ทราบการคน้พบแมลงชนิดใหม่ในจงัหวดัล าปาง มีจ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ในส่วนขอ้มูล
ของการเดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมืองล าปาง – อ าเภองาว กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดั
ล าปางมีประสบการณ์เคยเดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมืองล าปาง – อ าเภองาว มีจ านวน 382 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.4 อีกทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการทราบถึงการมีอยู่ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 กลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีประสบการณ์เคยรู้จกัการมีอยูข่องศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มี
จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6  
 

ในส่วนของขอ้มูลโครงการสาธารณะประโยชน์ จากผลการส ารวจพบวา่ โครงการสาธารณะท่ีมีความ
เป็นไปไดส้ าหรับการปรับใช้จริง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นกีฏวิทยา กลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นกีฏวทิยา
ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 2) โครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่
เสียค่าเข้าชม กลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวดัล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการ
พิพิธภณัฑแ์มลงไม่เสียค่าเขา้ชม ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 471 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 
3) โครงการอนุรักษแ์มลงคุม้ครองและควบคุมการลกัลอบ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมี
ความคิดเห็นควรด าเนินการโครงการอนุรักษ์แมลงคุม้ครองและควบคุมการลกัลอบ ของศูนยว์ิจยักีฏ
วิทยาป่ าไม้ท่ี  1 มีจ  านวน  471 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.2 ของก ลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ งหมด                   
4) โครงการวิจยัเพาะพนัธ์ุแมลงหายาก  กลุ่มตวัอย่างประชากรในจงัหวดัล าปางมีความคิดเห็นควร
ด าเนินการโครงการวิจยัเพาะพนัธ์ุแมลงหายาก ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 มีจ  านวน 483 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.6 5) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัล าปางมีความคิดเห็นควรด าเนินการจ านวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4 
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ของกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 6) โครงการปรับปรุงลานสาธารณะประโยชน์ของศูนยว์ิจยักีฏ
วิทยาป่าไม้ท่ี 1 โดยมีโครงการปรับปรุงลานสาธารณะประโยชน์ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 
จ  านวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด  
 

ต่อมางานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการก าหนดรูปแบบ
ของบริการสาธารณะ จากผลการส ารวจและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
อุปสรรคต่อการพฒันา พบว่า ประเด็นเก่ียวกบัความยากล าบากในการเดินทางของถนนหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) กลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 72.2 มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นความยากล าบากในการ
เดินทางสัญจรล าบากไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนย์วิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 และกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรร้อยละ 27.8 มีทศันคติเห็นว่าประเด็นความยากล าบากในการเดินทางสัญจรล าบากเป็น
อุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ในส่วนของประเด็นระยะทางของการเดินทางไป
ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 กลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 65.2 มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นระยะทางจาก
อ าเภอเมืองล าปางไปอ าเภองาวเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 และกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรร้อยละ 34.8 มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นประเด็นระยะทางจากอ าเภอเมืองล าปางไปอ าเภองาว
ไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ต่อมาประเด็นเก่ียวกบัการมองไม่เห็นความ
จ าเป็นท่ีจะต้องพฒันา จากการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างประชากรร้อยละ 90.4 มีทศันคติเห็นว่า
ประเด็นการมองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวิทยาป่า
ไมท่ี้ 1 และกลุ่มตวัอย่างประชากรร้อยละ 9.6 มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นการมองไม่เห็นความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพฒันาเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 ในส่วนของประเด็นเก่ียวกบัความ
โปร่งใสในการบริหารงาน จากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 89.0 มีทศันคติเห็นว่า
ประเด็นเก่ียวกบัความโปร่งใสในการบริหารงานไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวิทยาป่าไม้
ท่ี 1 และกลุ่มตวัอย่างประชากรร้อยละ 11.0 มีทศันคติเห็นว่าประเด็นเก่ียวกบัความโปร่งใสในการ
บริหารงานเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 และประเด็นในเร่ืองการไม่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการพฒันา จากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 89.6 มีทศันคติ
เห็นว่าประเด็นในเร่ืองการไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันา
ศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 และกลุ่มตวัอยา่งประชากรร้อยละ 10.4 มีทศันคติเห็นวา่ประเด็นในเร่ือง
การไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาเป็นอุปสรรคในการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 
 

นอกจากประเด็นอุปสรรคท่ีกล่าวมา กลุ่มตวัอย่างประชากรไดเ้ลือกท่ีจะให้ความช่วยเหลือ จากการ
ส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรมีความยินดีท่ีจะบริจาคเงินช่วยเหลือในการพฒันาจ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.4 จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด ต่อมาการยินดีช่วยเหลือโดยติดตามข่าวสาร
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เก่ียวกบัแมลงและการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 จากกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรทั้งหมด ในส่วนของความช่วยเหลือโดยการเดินทางมาเยี่ยมชมศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่า
ไม้ท่ี 1 จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 จากกลุ่มตัวอย่าประชากรทั้ งหมด และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรท่ีเลือกไม่เห็นดว้ยและไม่สนบัสนุนการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.0 จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนับสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 ใช้การ
วเิคราะห์ทางสถิติดว้ยแบบจ าลองถดถอยโลจิสติก (Logit Model) จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างประชากร 
500 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ โครงการพิพิธภณัฑ์แมลงไม่เสียค่าเขา้ชม เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด
ต่อการตดัสินใจยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ต่อมาโครงการอนุรักษ์
แมลงคุม้ครองและควบคุมการลกัลอบ  ทศันคติเก่ียวกบัหัวขอ้แมลงกบัระบบสาธารณสุข การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัแมลงของกลุ่มตวัอยา่งประชากร ระดบัการศึกษาปริญญาตรี การรู้จกัศูนยว์จิยักีฏวทิยา
ป่าไมท่ี้ 1 ระดบัรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งประชากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจยอมรับสนบัสนุน
การพฒันาศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทางบวกตามล าดบั และในทาง
ตรงกนัขา้มทศันคติประเด็นหัวขอ้แมลงกบัโภชนาการสารอาหาร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจยอมรับ
และสนบัสนุนการพฒันาศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทางลบ  

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในงานวจัิย  

 5.2.1   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) ควรมีการเร่งปรับปรุงหรือประสานงานการพฒันาพิพิธภณัฑ์แมลงประจ าศูนยว์จิยักีฏ
วทิยาป่าไมท่ี้ 1 อยา่งเป็นรูปธรรม  
  2) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ภาพกิจกรรมและกระจายข่าวสารดงักล่าวให้สาธารณะชน
รับทราบ โดยร่วมมือระหว่างศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 หน่วยงานทอ้งถ่ิน และภาครัฐ เพื่อกระตุน้
การสนบัสนุนจากประชาชนและสร้างจิตส านึกในการศึกษาและอนุรักษแ์มลง 
  3) ควรมีการประสานงานระหวา่งองคก์รเอกชน และหน่วยงานทอ้งถ่ิน ท าการเผยแพร่
ความรู้ให้ประชาชนทราบเก่ียวกบัการรับประทานแมลงท่ีสามารถรับประทานได ้และแมลงท่ีอยูใ่น
รายช่ือคุม้ครอง เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้ใหส้าธารณะชนสนบัสนุนการท างานศูนยกี์ฏวทิยาป่า
ไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน 



 

70 

 

  4) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของแมลงท่ีมีต่อการแพทยรั์กษา
โรค ร่วมมือกบัหน่วยงานสาธารณะสุขในเชิงรุกเขา้หาประชาขน เพื่อเป็นการกระตุน้ให้สาธารณะชน
สนบัสนุนการท างานของศูนยกี์ฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 เพิ่มข้ึน  
  5) ควรมีการประสานงานระดบันโยบายกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และตน้สังกดัใน
การจดัท าประสัมพนัธ์เร่ืองราวดา้นกีฏวิทยาให้กวา้งขวางและต่อเน่ือง เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออินเทอร์
เน็ท และบทความวชิาการ  
  6) ควรเน้นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของทางศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 เพื่อเน้น
ความส าคญัให้กบักลุ่มประชากรระดบันักศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ในระดบันโยบายภาครัฐ ควรมีการวางแผนงานและมอบหมายภารกิจให้ศูนยว์จิยักีฏวิทยา
ป่าไมอ้ยูใ่นหมวดของการวจิยัและเผยแพร่องคค์วามรู้ 
  7) ควรมีการประสานงานขอความร่วมมือกบัทางจงัหวดัล าปางในการประชาสัมพนัธ์ 
พร้อมทั้งควรมีการพฒันาพื้นท่ีภายในศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไม้ท่ี 1 ให้โดดเด่น มีการจดัท าป้ายบอก
สถานท่ีและเส้นทางอยา่งชดัเจน เพื่อกระตุน้ความสนใจของสาธารณะชน 
  8) การสานต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของศูนยว์ิจยักีฏวิทยาป่าไมท่ี้ 1 ควรมีความ
ต่อเน่ืองในระยะยาว เพื่อช่วยเหลือและพฒันาองค์ความรู้ให้กบัประชากรกลุ่มเกษตรกร นักเรียน 
เยาวชน ผูส้นใจในเร่ืองกีฏวทิยา เป็นตน้  

 5.2.2   ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 

1) การศึกษาในคร้ังต่อไปควรเพิ่มขนาดพื้นท่ีในการศึกษาให้ครอบคลุมทัว่ภาคเหนือ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีภาคเหนือท่ีศูนยว์จิยักีฏวทิยาป่าไมท่ี้ 1 รับผดิชอบดูแล 

2) การประยุกต์ใช้ส าหรับศูนยว์ิจยักีฏวิทยาในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวนัออก รวมไปถึงการประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาในองคก์รอ่ืนๆ ควรมีการเปล่ียนแปลงตวัแปรอิสระ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพฒันาไดต้รงกบัความเป็นจริง
ในสภาพพื้นท่ีนั้นๆ 

3) ข้อมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในช่วงเวลา 3 เดือนเท่านั้ น ดังนั้ น
การศึกษาในคร้ังต่อไปควรให้เวลากบัการเก็บขอ้มูลมากข้ึน เพื่อเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการอธิบายตวัแปรอิสระในแบบจ าลองท่ีใช ้

 
 


