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บทคัดย่ อ
อุทยานแห่ งชาติออบขานเป็ นหนึ งในพืนทีอนุ รักษ์ทีอยู่ระหว่างการเตรี ยมประกาศจัดตังเป็ นอุทยาน
แห่ ง ชาติ มี แหล่ ง ท่ อ งเที ยวทางธรรมชาติ ที สวยงามและมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ แต่ ก ํา ลัง ได้รั บ
ผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในอุทยาน และยังมีพืนทีทีคาบเกียวกับพืนทีประสบปั ญหาการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือหามูลค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเทียว
เพือการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่ งชาติออบขาน รวมไปถึงปั จจัยทีมีผลต่อความเต็มใจจ่าย
ตามลักษณะของนักท่องเทียว โดยในการศึกษาครังนีได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว จํานวน
204 ตัวอย่าง ใช้วิธีการประเมินมูลค่าจากเหตุการณ์สมมติ (contingent value method: CVM) เทคนิ คคําถาม
ปลายปิ ดสองชัน (double bounded close-ended) และแบบจําลองโทบิต (Tobit) เพือหาความเต็มใจจ่าย ผล
การศึกษา พบว่า นักท่องเทียวความเต็มใจจ่ายเฉลีย 39.68 บาท/คน/ครัง โดยมีค่ามัธยฐานของค่าความเต็มใจ
จ่าย เท่ากับ 33.56 บาท/คน/ครัง จากสถิติจาํ นวนนักท่องเทียวต่อปี สามารถคํานวณหามูลค่าความเต็มใจจ่าย
รวมได้ 1,747,286.7 ล้านบาท/ปี และปั จจัยทีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ สัญชาติ
ของนักท่องเทียวและจํานวนครังของการเข้าร่ วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเทียว
คําสํ าคัญ : ความเต็มใจจ่าย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ABSTRACT
The Ob Khan National Park is one of conservation area is during the preparation gazetted as a
national park. There are beautiful natural tourist attractions and biological diversity. But it has been
affecting by the destruction of natural resources in the park. And also, there are overlapping areas with the
areas that are facing with natural resource degradation. The objectives of this study are to find the
willingness to pay of tourists for conservation of natural resources in Ob Khan National Park as well as to
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find factors affecting willingness to pay of tourists. Primary data were collected from 204 samples.
Contingent value method with double bounded close-ended questions and Tobit model were applied in
this study to find out the willingness to pay. It was found that the mean of tourists’ willing to pay is 39.68
baht/person/visit with the median of 33.56 baht/person/visit. According to the statistic of annual tourists,
the total willingness to pay is 1,747,286.7 million baht per year. Tourists’ nationality and number of
participating natural resource conservation activity are the factors influencing their willingness to pay
significantly.
Key Words: Willingness to Pay, Natural Resource Conservation

คํานํา
อุทยานแห่ งชาติเป็ นพืนทีทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทีสงวนไว้เพือคุม้ ครองรักษามิให้ถูกทําลาย มี
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า เป็ นสถานทีท่องเทียวนันทนาการทีทําให้เกิด
ความสนุ ก สนาน การผ่อนคลาย ทํา ให้เ ปิ ดโลกทัศ น์ และมุ ม มองใหม่ ๆ การค้น พบ การเรี ย นรู ้ การ
แลกเปลี ยนประสบการณ์ และวัฒนธรรม อันเป็ นกิ จกรรมที ก่ อให้เกิ ดการเพิมมูล ค่า การจ้างงาน ซึ งการ
ท่องเทียวมีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจประเทศไทยและสร้างรายได้ให้ประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติออบขานเป็ นหนึงในพืนทีอนุรักษ์ทีอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมประกาศจัดตังเป็ นอุทยาน
แห่ งชาติ อยูใ่ นเขตพืนทีป่ าสงวนแห่ งชาติป่าสะเมิง ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง และป่ าแม่ท่าช้างแม่ขนิล มีลกั ษณะเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทีหลากหลาย มีความหลากหลายทางชี วภาพ และมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจและการท่องเทียว ซึ ง ได้รับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรท่องเทียวและแหล่งท่องเทียว
ในอุทยาน อาทิ การระเบิดถําตักt แตน ซึ งมีพืนทีบางส่ วนอยูใ่ นเขตพืนทีป่ าสงวนแห่ งชาติแม่ท่าช้าง-แม่ขนิ น
ซึ งกําลังประสบปั ญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นพืนทีเสื อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรณี ในพืนทีจังหวัดเชี ยงใหม่ นอกจากนี ยังประสบปั ญหาไฟป่ ากว่า 200 ครัง พืนทีป่ าเสี ยหาย 1,177 ไร่ มี
การบุกรุ กป่ าและการทําลายป่ าพืนที 255 ไร่ เพือดําเนิ นการทําบ่อดิ นขุดดิ นขาย (กรมป่ าไม้, 2554) และ
เนื องจากอยู่ในระหว่างเตรี ยมประกาศจัดตังเป็ นอุทยานแห่ งชาติจึงไม่สามารถใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติได้ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการเอาผิดกับผูก้ ระทําผิดได้เท่าทีควร
การศึ ก ษาเรื องการประเมิ น มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที ยวเพื อการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติในอุ ทยานแห่ งชาติออบขาน จังหวัดเชี ยงใหม่นัน สะท้อนให้เห็ นถึ งระดับของความ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเทียว รวมถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทีมี
ต่อภาคการท่องเทียวซึ งมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายทีได้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใน
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การบริ หารอุ ท ยาน และแนวทางในการการป้ องกันการทํา ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ์แ หล่ ง
ท่องเทียวทางธรรมชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพือประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเทียวเพือการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยาน
แห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือทราบปั จจัยทีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายของนักท่องเทียวเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่
แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
การประเมินมูลค่ าโดยการสมมติเหตุการณ์ ให้ ประมาณค่ า (Contingent Valuation Method: CVM)
CVM เป็ นวิธีการทีจะวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทีไม่ได้มีการซื อ
ขายผ่านตลาด CVM จัดอยูใ่ นกลุ่มเครื องมือการประเมินมูลค่าสิ งแวดล้อมทางตรง (stated preference) เป็ น
วิธีการประเมินมูลค่าโดยมีหลักการของ CVM คือการสอบถามความเต็มใจของผูบ้ ริ โภคหรื อประชาชน
โดยทัวไปทีจะจ่าย หรื อยอมรับ เพือทีจะเปลี ยนแปลงของคุ ณภาพสิ งแวดล้อม โดยมีการสร้ างสถานการณ์
จําลอง (อิ ทธิ พล, 2551) และใช้แบบสอบถาม ถามกลุ่ มเป้ าหมายซึ งมี 2 วิธี คื อ ความเต็มใจที จะได้รับ
(Willingness to accept: WTA) และความเต็มใจทีจะจ่าย (Willingness to pay: WTP) วิธีตงคํ
ั าถามว่าเต็มใจ
จะจ่ายหรื อ แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ คําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด (สถาบันวิจยั เพือการพัฒนา
ประเทศไทย, 2543)คําถามปลายปิ ด (close-ended) หรื อ คําถามแบบ dichotomous choice คือ การระบุ
จํานวนเงินและถามว่าผูต้ อบจะเต็มใจจ่าย หรื อ จะลงคะแนนเสี ยงสนับสนุ นหรื อไม่ ลักษณะคําถามแบ่งเป็ น
2 ประเภท คือ คําถามปลายปิ ดชันเดียว (single bound close-ended) มีลกั ษณะคําถามแบบปิ ดโดยเสนอราคา
เดี ยว เพือให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ตอบว่าเต็มใจจะจ่ายหรื อไม่จ่าย และคําถามปลายปิ ดสองชัน (double bounded
close-ended) (อ้างในเรณู สุ ขารมณ์ , 2541) ทีมีลกั ษณะเป็ นการตังคําถามปิ ดโดยการเสนอราคาสองราคาให้
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจจะจ่ายหรื อไม่ เป็ นราคาครังแรก ถ้าผูต้ อบตอบว่าเต็มใจทีจะจ่าย ให้เพิมราคาที
เสนอขึนเป็ นสองเท่าของราคาทีเสนอครังแรกถามผูถ้ ูกสัมภาษณ์อีกครังว่ายังเต็มใจทีจะจ่ายอยูอ่ ีกหรื อไม่ ถ้า
ตอบว่าไม่เต็มใจทีจะจ่าย ให้ลดราคาทีเสนอครึ งหนึงของราคาทีเสนอครังแรกเป็ น และถามผูถ้ ูกสัมภาษณ์อีก
ครังว่ายังเต็มใจทีจะจ่ายอยูอ่ ีกหรื อไม่ ซึ งมีผลทีเกิดขึน 4 เหตุการณ์ และมีค่าขอบเขต ขอบเขตล่าง
คําถามปลายปิ ดสองชันใช้แบบจําลองของ Cameron (1988) (อ้างในเรณู สุ ขารมณ์ , 2541) และใช้
แนวคิดของฟั งก์ชนั ค่าใช้จ่ายทางอ้อม โดยการหาลักษณะฟั งก์ชนการแจกแจงความน่
ั
าจะเป็ นของความเต็ม
ใจจ่ายได้ดว้ ยโปรแกรม Life Regression ซึ งพัฒนาเป็ นแบบจําลองใหม่ คือ Censored Logistic Model
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เนื องจากคําถามปลายปิ ด 2 ชัน ให้ค่าความเต็มใจจ่ายทีแท้จริ ง แต่ไม่ทราบว่าค่าเป็ นเท่าใด ซึ งเป็ นค่าทีอยู่
ระหว่างค่าขอบเขตล่ างและขอบเขตบน ฉะนันค่าความเต็มใจจ่ายทีได้จึงเป็ นตัวแปรสุ่ มแบบต่อเนื อง ค่า
ดังกล่าวถูกกําหนดโดยเวคเตอร์ ตวั แปรอิสระ (xi) ซึ งแต่ละคนจะมีฟังก์ชนการแจกแจงของค่
ั
าความเต็มใจ
จ่ายทีแตกต่างกัน ซึ งแบบจําลองเขียนได้ดงั สมการต่อไปนี
WTP = Xβ + µ
(1)
โดยที WTP คือ ค่าความเต็มใจทีจะจ่าย
X
คือ ตัวแปรอิสระ
β
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ|
µ
คือ เวกเตอร์ ของค่าความคลาดเคลือน
ั
าจะเป็ น
โดยสมมติฐานให้มีการแจกแจงปกติทีมีค่าความแปรปรวนคงที N (O, σ 2I) มีฟังก์ชนความน่
ร่ วมกันของทุกเหตุการณ์ ของความเต็มใจจ่าย (สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย, 2543) ดังสมการที
(2)
L = (ProbYY) (ProbNN) (ProbYN) (ProbNY)
(2)
โดยที ProbYY = ความเป็ นไปได้ทีจะเกิดเหตุการณ์ทีผูต้ อบมีความเต็มใจจ่าย ณ Bid ครังแรก และ
Bid ครังทีสอง
ProbNN = ความเป็ นไปได้ทีจะเกิดเหตุการณ์ทีผูต้ อบไม่มีความเต็มใจจ่าย ณ Bid ครังแรก
และ Bid ครังทีสอง
ProbYN = ความเป็ นไปได้ทีจะเกิดเหตุการณ์ทีผูต้ อบมีความเต็มใจจ่าย ณ Bid ครังแรก แต่
ไม่มีความเต็มใจจ่าย Bid ครังทีสอง
ProbNY = ความเป็ นไปได้ทีจะเกิดเหตุการณ์ทีผูต้ อบไม่มีความเต็มใจจ่าย ณ Bid ครังแรก
แต่มีความเต็มใจจ่าย Bid ครังทีสอง
จากนันนําฟังก์ชนความน่
ั
าจะเป็ นมาอยูใ่ นรู ปสมการ log จะได้เป็ นสมการที (3)
n
ln L= Σ i=1[ IYYln ProbiYY+IYN ln ProbYNi+lnProbiNY + lNN In ProbNN i]
(3)
นําไปประมาณค่าด้วยวิธีหาค่าทีควรจะเป็ นสู งสุ ด ซึ งจะได้ค่าพารามิเตอร์ β และ σ ออกมา โดยใช้ค่าทัง
สองไปคํานวณหาค่าเฉลีย และค่ามัธยฐานของความเต็มใจจ่าย (สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย,
2543)
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
เทคนิ คการสมมติเหตุการณ์ เป็ นทีนิ ยมในการใช้เพือประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายโดยเฉพาะอย่าง
ยิงในสิ นค้าทีไม่มีตลาด อย่างกรณี ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม อาทิ ประกาย (2550) ใช้ศึกษา
ความเต็มใจจ่ายเพือการปรับปรุ งคุ ณภาพอากาศในกรุ งเทพมหานครโดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ดในการทดสอบ
แบบสอบถามแล้วใช้คาํ ถามปลายปิ ดสองชันในการหาความเต็มใจจ่ายกับจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง
ได้ค่าเฉลียความเต็มใจจ่าย 612 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี และมีมูลค่าความเต็มใจจ่ายรวม 57.328 ล้านบาทต่อปี
และปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความเต็มใจจ่ายศึกษาโดยใช้แบบจําลองโทบิต พบว่า ระดับรายได้ ความตระหนัก
ทางด้านสิ งแวดล้อม มีผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่ายอย่างมีนยั สถิติ 0.01 ส่ วนปิ ยะพงศ์ (2552) ใช้ศึกษามูลค่า
ความเต็มใจจ่ายเพือโครงการแก้มลิ งทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุ โขทัย โดยสอบถามครัวเรื อนตัวอย่างจํานวน
300 ตัวอย่าง โดยใช้คาํ ถามปลายปิ ดสองชัน มีราคาตังต้นทีเสนอ 3 ค่า คือ 150 200 และ 250 ได้มูลค่าความ
เต็มใจจ่ายเฉลียเพือโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง 248 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี มูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมของ
ครัวเรื อนทีได้รับประโยชน์จากโครงการมีมูลค่าประมาณ 5.28 ล้านบาทต่อปี ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความเต็ม
ใจจ่ายทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ คือ ช่วงเวลาทีนําท่วม ช่วงเวลาทีเกิดภัยแล้ง และจํานวนเงินเริ มต้น วรพจน์
(2551) ทําการศึกษาเรื อง ความเต็มใจจ่ายของผูป้ กครองสําหรับป้ องกันการใช้อินเทอร์ เน็ตทีไม่เหมาะสม
ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้เทคนิ คคําถามปลายปิ ดสองชัน แบบจําลองถดถอยแบบ
เซนเซอร์ (Censored Regression Model) โดยแบ่งแบบจําลองเป็ น 2 แบบจําลอง คือ แบบจําลองที 1 ขอบเขต
ล่างเป็ นศูนย์ จํานวน 471 ตัวอย่าง และแบบจําลองที 2 ไม่กาํ หนดค่าขอบเขตล่าง จํานวน 657 ตัวอย่าง ผล
การศึกษา พบว่า มูลค่าความเต็มใจจ่ายรวม เท่ากับ 287.11 ล้านบาทต่อเดือนและ Sorada (2003) ศึกษามูลค่า
ความเต็มใจจ่ายเพือการอนุ รักษ์หมู่เกาะสิ มิลนั อุทยานแห่ งชาติทางทะเลของประเทศไทย โดยสมมุติให้มี
การจัดเก็ บ เงิ น ในการดํา นําในรู ป ของค่ า ธรรมเนี ย มเพราะการดํา นําส่ ง ผลกระทบต่ อแนวปะการั ง และ
สิ งมีชีวิตทางทะเล และประเมินความเต็มใจจ่ายเพือการดํานําในหมู่เกาะสิ มิลนั โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าทีได้
จากคําถามปลายปิ ดชันเดียวกับปลายปิ ดสองชัน พบว่าการใช้คาํ ถามปลายปิ ดสองชันให้ค่าความเต็มใจจ่ายที
น่าเชือถือและมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า ค่าธรรมเนี ยมสําหรับทังนักดํานําชาวต่างประเทศมีเต็มใจจ่ายมากกว่า
นักดํานําชาวไทย และหากขึนค่าธรรมเนียมดํานําเพิมขึนเป็ น 27 ดอลลาร์ ต่อคน หมู่เกาะสิ มิลนั เกาะอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 932,520 ดอลลาร์ ต่อปี โดยรายได้ ระดับการศึกษา การอยู่
ในกลุ่มอนุรักษ์ การสนับสนุนกองทุนอนุรักษ์ เพศ และอายุของนักดํานํามีผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่ายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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วิธีดําเนินการวิจัย
การประเมิ นมูลค่ าความเต็มใจจ่า ยของนัก ท่องเที ยวเพือการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ อุทยาน
แห่ งชาติออบขาน เป็ นวิธีการหามูลค่าจากการใช้ (Use Value) ของนักท่องเทียว โดยใช้วิธีการประเมิ น
สมมติเหตุการณ์ (contingent valuation method: CVM) จากสถิติจาํ นวนนักท่องเทียวในปี 2555 จํานวน
44,090 คน (กรมอุ ทยาน,2555) คํานวณกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) กําหนดให้มีความ
คลาดเคลือนร้อยละ 7 เนื องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณและระยะเวลาศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
204 ตัวอย่าง จากการสอบถามแบบปลายเปิ ดเพือหาค่าเริ มต้น ได้ค่าเริ มต้น (bid) 4 ค่า คือ 20 40 50 และ 100
จึงเก็บข้อมูลตามค่าความเต็มใจจ่ายเริ มต้น ค่าละ 51 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่ มแบบบังเอิญ การประเมินมูลค่า
ความเต็มใจจ่ายใช้แบบจําลอง censored regression model ทีพัฒนาโดย Cameron (1988) ซึ งเป็ นแบบจําลอง
โทบิ ต (Tobit) เนื องจากคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดสองชันไม่สามารถระบุ ค่าความเต็มใจจ่ าย (WTP) ที
แท้จริ งได้ ทราบเพียงค่าขอบเขตล่าง (lower bound) และค่าขอบเขตบน (upper bound) Cameron (1987) ได้
กล่าวไว้วา่ ควรมีการกําหนดให้ค่าขอบเขตบนเป็ นค่าอนันต์ (∞) และค่าขอบเขตล่างเป็ นศูนย์ (0) เนื องจาก
ไม่ทราบว่าค่าความเต็มใจจ่ายสู งสุ ดและตําสุ ดทีแท้จริ งว่าเป็ นเท่าไหร่ ซึ งคาดว่าค่าความเต็มใจจ่ายควรจะอยู่
ระหว่างค่าอนันต์และค่าศูนย์ อย่างไรก็ตาม Johanson (1993) แนะนําว่า ความเต็มใจจ่ายสู งสุ ด (max WTP)
ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ไม่ควรเกิ นระดับรายได้ทีมีอยู่ ฉะนันค่าขอบเขตบนในกรณี ทีผูถ้ ูกสัมภาษณ์ตอบเต็มใจ
จ่ายทังสองครัง หรื อ “yes, yes” น่าจะเป็ นความเต็มใจจ่ายสู งสุ ด (max WTP) ดังนัน ในการประเมินมูลค่า
ความเต็ม ใจจ่ า ยเพื อโครงการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ อุท ยานแห่ ง ชาติ ออบขาน จึ ง ทํา การศึ ก ษาใน
แบบจําลอง (max WTP) โดยกําหนดให้ขอบเขตบนในกรณี เต็มใจจ่ายทังสองครัง หรื อ “yes, yes” เป็ นค่า
ความเต็มใจจ่ายสู งที สุ ด (max WTP) ซึ งกําหนดไว้สูงสุ ดเท่ากับระดับรายได้ของนักท่องเที ยว ส่ วนค่า
ขอบเขตล่ า ง (lower bound) วรพจน์ (2551) ได้กล่ า วว่า เนื องจากข้อจํา กัดของแบบจํา ลอง censored
regression model ทีทราบเฉพาะช่วงของค่าความเต็มใจจ่าย ความเต็มใจจ่ายต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ (เนื องจาก
ตัวแปรตามเป็ น log) ในกรณี ตอบปฏิเสธทังสองครัง (No, No) ทําให้ไม่ทราบค่าขอบเขตล่าง (lower bound)
หากกําหนดค่าขอบเขตล่าง (lower bound) เป็ นศูนย์ ตัวอย่างจะไม่ถูกนําไปใช้ในการวิเคราะห์ หากไม่ใส่ ค่า
ขอบเขตล่าง โปรแกรมจะใช้ค่าขอบเขตบน (upper bound) เป็ นค่าที Censored ดังนันขอบเขตล่าง (lower
bound) กรณี ตอบปฏิเสธทังสองครัง (No, No) จะไม่ใส่ ค่า โปรแกรมจะใช้ค่าขอบเขตบนเป็ นค่าที Censor
จากข้อจํากัดข้างต้น การศึกษานี จึงพิจารณากําหนดค่าขอบเขตล่างในกรณี ตอบปฏิ เสธทังสองครัง
(No, No) ทังสองแบบจําลอง โดยแบบจําลองที 1 กําหนดค่าขอบเขตล่างเป็ นศูนย์ และแบบจําลองที 2 ไม่
กําหนดค่าขอบเขตล่าง เพือเปรี ยบเทียบผลทีได้จากทังสองแบบจําลอง โดยกําหนดแบบจําลองทีใช้ศึกษา
ดังนี
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Model (Lower,Upper) = f ( Nationalityi + Sexi + Statusi + Educationi + Familyi + Agei +
Incomei + Occupationi + Satisfactioni + Attitudei + Againi + Activityi +
Bidi )
(4)
โดยให้ Nationality
คือ สัญชาติของนักท่องเทียว ถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยเป็ น 1
สัญชาติไทยเป็ น 0
Sex
คือ เพศของนักท่องเทียว ถ้าเป็ นเพศชาย เป็ น 1 เพศหญิงเป็ น 0
Status
คือ สถานภาพของนักท่องเทียว ถ้าสมรสแล้วเป็ น 1 ถ้าสถานะ
อืนเป็ น 0
Education
คือ ระดับการศึกษา (หน่วย: ปี )
Family
คือ อัตราภาระพึงพิง
Age
คือ อายุของนักท่องเทียว (หน่วย: ปี )
Income
คือ รายได้เฉลียต่อปี (หน่วย: บาท)
Occupation
คือ อาชีพทีเป็ นรายได้หลักของนักท่องเทียว ถ้ามีอาชีพประจํา
(ข้าราชการ/วิสาหกิจพนักงานเอกชน) เป็ น 1 อาชีพอิสระ
(ธุ รกิจส่ วนตัว/รับจ้างทัวไป/เกษตรกร) เป็ น 0
Satisfaction คือ ความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติออบขานในช่วง 5 ปี ที
ผ่านมา เป็ นระดับคะแนนรวม
คือ ทัศนคติของนักท่องเทียวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
Attitude
ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติออบขานในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา
เป็ นระดับคะแนนรวม
Again
คือ การคาดหวังว่าจะกลับมาเทียวอีกในอนาคต ต้องการ
กลับมาอีกเป็ น 1 ถ้าไม่แน่ใจหรื อไม่ตอ้ งการกลับมาเป็ น 0
Activity
คือ การเข้าร่ วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในช่วง 5
ปี ทีผ่านมา (จํานวนครัง)
Bid
คือ จํานวนเงินทีเริ มต้นให้จ่ายสําหรับนักท่องเทียวเป็ นตัวแปรหุ่น
ทังหมด 3 ตัวแปร คื อ 40 50 และ100 บาท โดยให้จาํ นวนเงิ น
เริ มต้น 20 บาทเป็ นตัวฐานในการอธิ บายเปรี ยบเทียบกับจํานวน
เงินเริ มต้นอืน
i
คือ นักท่องเทียวตัวอย่างที i
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ทําการประมาณค่าด้วยวิธีหาค่าทีควรจะเป็ นสู งสุ ด ตามลักษณะของการแจกแจงความน่ าจะเป็ นที
Cameron แนะนํามี 3 แบบ คือ lognormal, logistic และ weibull โดยชุ ดคําสัง Lifereg Procedure เพือหา
ค่าเฉลีย และค่ามัธยฐานของความเต็มใจจ่าย
ผลการวิจัย
นักท่องเทียวตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสัญชาติไทย เป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี ย 35 ปี สถานภาพโสด มีการ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยจํานวนปี ทีได้รับการศึกษาเฉลีย 16 ปี มีอาชี พหลัก คือ ข้าราชการ พนักงาน
เอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลีย 258,357 บาท/ปี และมีภาระพึงพิงอยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนใหญ่
ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมอนุรักษ์ และมาท่องเทียวอุทยานแห่งชาติออบขานเป็ นครังแรก โดยมีจาํ นวนครังทีเคย
มาท่องเทียวเฉลี ย 1.50 ครัง เป็ นการเทียวแบบไปกลับภายในวันเดียว ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับอุทยาน
แห่ งชาติออบขานจากเพือน/ครอบครัว/คนรู ้จกั จุดประสงค์ของการท่องเทียวเพือพักผ่อนหย่อนใจหรื อชม
ทิ วทัศน์ มี คะแนนความพึงพอใจต่อการท่องเที ยวเฉลี ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และมี ความคาดหวังว่าจะ
กลับมาท่องเทียวอีกแน่นอน มีทศั นคติในการอนุรักษ์ระดับสู ง
จากการประมาณค่าความเต็มใจจ่าย พบว่า ลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็ นทีเหมาะสมทีสุ ดของ
แบบจําลองที 1 คือ log – normal และแบบจําลองที 2 คือ log – logistic เนื องจากให้ค่า log – likelihood สู ง
ทีสุ ดในแบบจําลองทียังไม่ได้ใส่ ตวั แปรอิสระ (LnLo) (ดังตารางที 1) ดังนัน จึงเลือกการแจกแจงความน่าจะ
เป็ นมาวิเคราะห์ความเต็มใจจ่าย จากการค่าสถิติความเป็ นไปได้ของความน่าจะเป็ นลักษณะการแจกแจงการ
กระจายตัวของแบบจําลองที 1 (กําหนดขอบเขตล่างเป็ นศูนย์ กรณี ตอบ “No, No”) เมือนํามาวิเคราะห์ค่า
Pseudo R2 เพือหาค่าความสามารถที ตัวแปรอิ สระอธิ บายค่ าความเต็มใจจ่าย พบว่ามี ค่า ร้ อยละ 17.42
หมายความว่า ตัวแปรอิ สระทีใช้ในการศึ กษาทังหมดสามารถอธิ บายมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพือโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอุทยานแห่ งชาติออบขาน ได้ร้อยละ 17.42 ส่ วนอีกร้อยละ 82.58 เป็ นปั จจัยหรื อ
ตัวแปรอิสระอืนทีนอกเหนื อจากการศึกษา เมือทําการคํานวณค่าเฉลี ยความเต็มใจจ่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ชุ มชนรอบพืนทีอุทยานแห่ งชาติออบขานมีค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี ย 67.98 บาท/คน/ครัง และมีค่ามัธยฐาน
ของค่าความเต็มใจจ่าย 53.17 บาท/คน/ครัง
ส่ วนแบบจําลองที 2 (ไม่กาํ หนดขอบเขตล่างกรณี ตอบ “No, No”) เมือนํามาวิเคราะห์ค่า Pseudo R2
พบว่ามีค่าร้อยละ 5.01 นันคือ ตัวแปรอิสระทีใช้ในการศึกษาทังหมดสามารถอธิ บายมูลค่าความเต็มใจจ่าย
เพือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอุทยานแห่งชาติออบขานได้เพียงร้อยละ 5.01 ส่ วนอีกร้อยละ 94.99
เป็ นปั จจัยหรื อตัวแปรอิสระอืนที นอกเหนื อจากการศึ กษา และเมือคํานวณค่าเฉลี ยความเต็มใจจ่าย พบว่า
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กลุ่มตัวอย่างมีค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี ยเท่ากับ 39.68 บาท/คน/ครัง และมีค่ามัธยฐานของค่าความเต็มใจจ่าย
เท่ากับ 33.56 บาท/คน/ครัง
ตารางที 1 การประมาณค่ าเฉลีย และค่ ามัธยฐานของความเต็มใจจ่ าย
ค่าสถิติ
ค่าlog – likelihood ของสมการทีไม่มีตวั แปรอิสระ (LnLo)
ค่าlog – likelihood ของสมการทีมีตวั แปรอิสระ (LnL1)
Intercept (β)
Scale (σ)
ค่าเฉลียของค่าความเต็มใจจ่าย (mean WTP)
ค่ามัธยฐานของค่าความเต็มใจจ่าย (median WTP)
Pseudo R2 (%)

แบบจําลองที 1
-174.890721
-144.423849
3.9735
0.7010
67.98
53.17
17.42

แบบจําลองที 2
-263.179526
-249.982516
3.5134
0.5785
39.68
33.56
5.01

หมายเหตุ: สูตรการคํานวณ คือ Mean WTP = e ( β + 0.5σ2) , Median WTP = e β และ Pseudo R2 = 1 - (LnL1/ LnL0)

เพือหามูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมของนักท่องเทียวต่อโครงการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอุทยาน
แห่ งชาติออบขาน โดยการนํามูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี ยมาคูณกับสถิ ติจาํ นวนนักท่องเทียวทีมาท่องเทียว
อุ ทยานฯ ในรอบปี ที ผ่า นมา ซึ งมี จาํ นวนเท่ากับ 44,090 คนต่อปี ในการประมาณมู ลค่า เลื อกใช้เฉพาะ
แบบจํา ลองที 2 เนื องจากให้ผลใกล้เคี ยงกับความเป็ นจริ ง เพราะขอบเขตล่ างของมูลค่าความเต็มใจจ่า ย
มากกว่าศูนย์และเข้าใกล้ศูนย์ ทําให้ได้มูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมของนักท่องเทียว ประมาณ 1,747,286.7
ล้านบาทต่อปี
ก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความเต็มใจจ่าย ได้วเิ คราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ| สหสัมพันธ์
(correlation coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระทังหมด พบว่า ตัวแปรอิสระทีนํามาใช้ในแบบจําลองทุกตัวไม่
มี ความสัมพันธ์ ซึงกันและกันในระดับสู งกว่า 0.80 ดังนัน สามารถสรุ ปในเบื องต้นได้ว่าตัวแปรที ใช้ใ น
การศึกษาไม่มีปัญหา multicollinearity
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความเต็มใจจ่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติมีจาํ นวน
3 ตัวแปร คื อ สั ญชาติ (Nationality)
จํา นวนเงิ นที เริ มต้น (Bid) และการเข้า ร่ ว มกิ จกรรมอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (Activity) โดยมีรายละเอียดดังนี (ดังตารางที 2)
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ตารางที 2 ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อความเต็มใจจ่ ายเพือโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอุทยาน
แห่ งชาติออบขาน
ปั จจัย
ค่าสัมประสิ ทธิ|
ค่า P - value
Intercept
4.0037
<.0001
Nationality
-0.5709***
0.0064
Sex
0.1008
0.4643
Status
0.2145
0.2285
Education
0.0062
0.7709
Family
0.1793
0.3164
Age
-0.0049
0.5400
Income
0.0000
0.4404
Occupation
0.0067
0.9639
Satisfaction
-0.0300
0.1225
Attitude
0.0282
0.1162
Again
0.0598
0.6759
Activity
-0.0523*
0.0806
Bid
Bid 40
-0.1019
0.6012
Bid 50
0.0551
0.7692
Bid 100
0.4113**
0.0412
หมายเหตุ: *** แทนการมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันอย่างน้อยร้อยละ 99
** แทนการมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันอย่างน้อยร้อยละ 95
* แทนการมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันอย่างน้อยร้อยละ 90

แต่เนื องจากจํานวนเงินเริ มต้นตัวแปรเชิ งคุณภาพหรื อตัวแปรหุ่ น (dummy variable) ซึ งเป็ นตัวแปร
สุ่ มทีมีหลายค่าและไม่ต่อเนื อง (discrete random variable) ในการทดสองความเหมาะสมของตัวแปรเชิ ง
คุ ณภาพจําเป็ นต้องทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรหุ่ นทังชุ ด โดยใช้ค่า Likelihood Ratio Test เพือ
ทดสอบว่าตัวแปรมี ผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติหรื อไม่ (ชัยวิรัตน์,2552)โดยมีการ
ตังสมมติฐานหลัก (H0) และสมมติฐานทางเลือก (H1) ดังนี
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H0: ชุดตัวแปรหุ่น (จํานวนเงินเริ มต้น) ไม่มีผลต่อค่าความเต็มใจทีจะจ่าย
H1: ชุดตัวแปรหุ่นมีผลต่อค่าความเต็มใจทีจะจ่าย
ในการทดสอบสมมุติฐานทีตังไว้ทาํ ได้โดยนําค่า LR Test มาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับค่า chi-square
่มตัวแปรหุ่ นทีต้องการ
ั
(χ 2 ) ที degree of freedom ที m-1 โดย m-1 คือจํานวนตัวแปรหุ่ นทีมีทงหมดในกลุ
ทดสอบ และจะปฏิเสธสมมติฐานหลักก็ต่อเมือค่า LR Test ทีคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่า χ 2 จากตาราง
จากผลการทดสอบค่าสถิติทงสองแบบจํ
ั
าลอง พบว่า ค่า LR Test น้อยกว่า ค่า χ 2 จากตาราง จึง
ยอมรับสมมติฐานหลักทีว่าจํานวนเงินเริ มต้นไม่มีผลต่อค่าความเต็มใจทีจะจ่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ดัง
ตาราง 3)
ตารางที 3 ผลการตรวจสอบค่ า Likelihood Ratio Test ของแต่ ละชุ ดตัวแปรเชิ งคุณภาพ
กลุ่มตัวแปรเชิงคุณภาพ
Bid

องศาอิสระ
3

LnLR
-253.449177

LR Test
6.93

ค่า χ 2จากตาราง
7.81

หมายเหตุ
(1) LnLR คือ Max Log-Likelihood ทีได้จาก Restricted Model และ LnLu คือ Max Log-Likelihood ทีได้จาก Unrestricted Model
(2) LR Test = -2[LnLR-LnLu]

ดังนัน ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความเต็มใจจ่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจึงมีเพียง 2 ตัวแปร คือ สัญชาติ
ของนักท่ องเที ยว (Nationality) และการเข้า ร่ วมกิ จกรรมอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ (Activity) โดยมี
รายละเอียดดังนี
สั ญชาติ (Nationality) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความเต็มใจจ่ายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมันร้อยละ 99 โดยนักท่องเทียวทีเป็ นคนชาติอืน ซึ งส่ วนใหญ่พบว่าเป็ น
แรงงานต่างชาติทีเข้ามาทํางานในประเทศไทย ซึ งมีรายได้นอ้ ยจึงมีความเต็มใจจ่ายน้อย
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ (Activity) พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงกันข้ามกับความเต็มใจจ่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมันร้อยละ 90 ซึ งผลการศึกษาทีได้
ขัดแย้งกับข้อสมมติ ฐานทีตังไว้ว่านักท่องเทียวทีเข้าร่ วมกิ จกรรมอนุ รักษ์ฯ บ่อยครัง จะมีความเต็มใจจ่าย
มากกว่ า ทั งนี อาจเป็ นไปได้ ว่ า ผู ้ ที เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ฯ อาจไม่ ไ ด้ เ ข้ า ใจความสํ า คั ญ ของ
ทรั พยากรธรรมชาติ อย่างแท้จริ งและไม่ค่อยได้ใช้ป ระโยชน์โดยตรงจากทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ งไม่เห็ น
ความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอาจมีความเห็นว่าโครงการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติออบขานเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของภาครัฐ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์มูลค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเทียวเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยาน
แห่ งชาติออบขานซึ งได้มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลียเท่ากับ 39.68 บาท/คน/ครัง หรื อประมาณ 40 บาท/คน/
ครัง สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการกําหนดเป็ นค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานได้เมืออุทยานแห่งชาติ
ออบขานได้รับการแต่งตังให้เป็ นอุทยานแห่ งชาติอย่างสมบรู ณ์ นอกจากนี มูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมของ
นักท่องเทียว ประมาณ 1,747,286.7 ล้านบาทต่อปี สะท้อนให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อ
การท่ อ งเที ยว ทํา ให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นทางเศรษฐกิ จ มู ล ค่ า นี สามารถนํา ไปใช้อ้า งอิ ง ในการจัด สรร
งบประมาณรายปี สํา หรั บ การบริ หารจัดการอุ ท ยานฯ หรื อจัดกิ จกรรมเพื อส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์ที มี ส่ วน
ร่ วมกับ การท่องเที ยว หรื อการท่องเที ยวเชิ งอนุ รัก ษ์ เพือเป็ นการบริ หารทรั พ ยากรธรรมชาติ อย่า งยังยืน
เสริ มสร้ างแรงจูงใจให้นกั ท่องเทียวมีความตระหนักถึ งความสําคัญในการอนุ รักษ์ และมีจิตสํานึ กรักหวง
แหนทรัพยากรทางธรรมชาติให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีสวยงามและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีดีแก่นกั ท่องเทียว
ต่อไป
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