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การตรวจเอกสาร 
 

  อัตราคาธรรมเนียมเขาอุทยานแหงชาติในประเทศไทยในปจจุบันอาจไมไดสะทอนถึง

ประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับทั้งหมด ซึ่งสามารถวัดไดโดยใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่วาดวยสวัสดิการ

ของผูบริโภค โดยใชแนวคิดเรื่องสวนเกินผูบริโภค (consumer surplus) หรือความเต็มใจจะจาย 

(willingness to pay)  เมื่อวัดคาสวัสดิการของผูบริโภคจากการไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติได

แลว ก็สามารถนํามากําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมได 
 

กรอบแนวคิดเก่ียวกับการศึกษา                                                                            

 1. เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 

มูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบงมูลคาทางเศรษฐกิจ

ออกเปน 2กลุมใหญๆ คือ (1) มูลคาเกิดจากการใช (use value) และ(2) มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช 

(non-use value) 
 

1.1) มูลคาเกิดจากการใช (use value) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) มูลคาเกิด

จากการใชทางตรง (direct use value) (2) มูลคาที่เกิดจากการใชทางออม (indirect use value) 

และ (3) มูลคาเผื่อใช (option value) 
 

(1.1.1)  มูลคาที่เกิดจากการใชทางตรง (direct use value) มีทั้งลักษณะ

การใชแบบ consumptive และแบบ non-consumptive โดยการใชแบบ consumptive คือการที่

มนุษยใชประโยชนจากทรัพยากรทําใหปริมาณทรัพยากรที่มีอยูในแหลงกําเนิดลดนอยลงไป เชน การ

ใชนํ้าเพื่อการบริโภค หรือผลิตในภาคอตุสาหกรรม การใชนํ้าเพื่อการเกษตร การไปลาสัตวปาทําให

จํานวนประชากรสัตวปาลดนอยลงการทําการประมงทะเลซึ่งทําใหประชากรปลาในทะเลลดลงฯลฯ 

ประโยชนมูลคาที่เกิดจากการใชทางตรงอีกลักษณะหน่ึง คือ ประโยชนที่ไดจากการใชแบบ non-

consumptiven ซึ่งเปนการใชประโยชนที่ไมไดทําใหปริมาณของทรัพยากรลดนอยลงไปแตอาจจะทํา

ใหคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป เชน การเดินปาเพื่อทัศนศึกษา การดํานํ้าดูปะการังซึ่งลักษณะการใช

ประโยชนทั้งสองไมไดทําใหปริมาณของปะการังลดนอยลง แตจํานวนนักดํานํ้าอาจจะมีผลตอคุณภาพ

นํ้าทะเลและสภาพของปะการังได 
 

(1.1.2)  มูลคาที่เกิดจากการใชทางออม (indirect use value) เปน

ประโยชนที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติ เชน ในดานการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพ

ภูมิอากาศ เชน ปาตนนํ้ามบีทบาทสําคัญตอปริมาณและคุณภาพของนํ้าทารวมทั้งการรักษาหนาดิน

ช้ันบน ปาชายเลนมคีวามสําคัญในการเปนแหลงอาหารและแหลงอนุบาลปลา และสัตวนํ้าทะเลฯลฯ 
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(1.1.3)  นอกจากมูลคาที่เกิดจากการใชทั้ง 2 ประเภทที่กลาวขางตน มูล

คาที่เกิดจากการใชอีกลักษณะหน่ึงที่เรียกวา “option value” หรือมูลคาเผื่อใชที่หมายความวา 

แมวามนุษยอาจจะไมไดใชประโยชนจากทรัพยากรในปจจุบันไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมแตก็มี

ความประสงคที่จะเก็บรักษาทรัพยากรน้ันไวเพื่อที่จะใชประโยชนไดในวันขางหนา  กรณีที่มีความ

ประสงคจะเก็บรักษาไวเพื่อใชประโยชนเองก็จะเปนมูลคาทางตรง แตถามีความตองการที่จะเก็บ

รักษาทรัพยากรไวเพื่อใหลูกหลานภายภาคหนากจ็ะเปน bequest value ซึ่งจัดเปนมูลคาที่ไมไดเกิด

จากการใชลักษณะหน่ึง 
 

  1.2)  มูลคาที่ไมไดเกดิจากการใช (non-use value) ประกอบดวย “มูลคาของการคง

อยู” (existence value) และ “มูลคาที่เก็บรักษาไวเพื่อใหคนรุนหลังไดใชในวันขางหนา” (bequest 

value) มูลคาของการคงอยู แปลตามตัวกคื็อ มลูคาของการรกัษาทรัพยากรไวใหคงอยู แมวาเราไมคิด

วาเราจะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติน้ันไมวาในวันน้ีหรือวันขางหนา ยกตัวอยาง เชน อทุยาน

แหงชาติดอยอินทนนท คนไทยจํานวนไมนอยอาจจะไมเคยไปเที่ยวอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

และไมคิดวาในอนาคตจะไปอทุยานแหงชาติดอยอนิทนนท แตสําหรับคนไทยน้ันอุทยานแหงชาติดอย

อินทนนทมีคาของ “การคงอยู” คือ เพียงรูวายังมีอุทยานแหงชาติดอยอนิทนนทซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายของทรัพยากรชีวภาพกเ็พียงพอแลว นอกจากน้ัน อทุยานแหงชาติดอยอนิทนนท ก็อาจจะ

มี bequest value ดวย กคื็อ มูลคาของอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทเพื่อที่จะรักษาไวใหเปนของ

ลูกหลานคนไทย  (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2553.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: องคประกอบของมูลคาเศรษฐกจิรวมของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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2. เครือ่งมอืในการประเมินมูลคาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 

เครื่องมอืในการประเมนิมลูคาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม แบงออกเปน 3 

กลุมใหญๆ คือ 
 

  1)  วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการผลิต (Change in 
Productivity Approach) เปนวิธีการวัดมลูคาทางเศรษฐกจิของทรัพยากรธรรมชาติในกรณีทีม่นุษย
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทางตรงในลักษณะการบริโภคที่ทําใหปรมิาณ
เปลี่ยนแปลงไป หรือการใชแบบ consumptive 
 

2)  วิธีการวัดความพึงพอใจเปดเผย (Revealed Preference) ใชวัดมูลคาสําหรับ

การใชประโยชนทางตรงในลักษณะการบริโภคที่ไมไดทําใหปริมาณเปลี่ยนแปลงไป หรือ non-

consumptive เชน ประโยชนที่ไดจากการเดินทางไปแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

3)  วิธีวัดความพงึพอใจทางตรง (Stated Preference) ใชวัดมลูคาจากการใช

ประโยชนทางตรงในลักษณะ non-consumptive และมลูคาการใชประโยชนทางออมเชนกัน แต

โดยทั่วไปแลววิธี Stated Preference มักจะใชในการประเมนิมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช หรือ non-

use value (กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2553.) 

 3. แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจหรอืความเต็มใจ 

วอลแมน (Benjamin B. Wolman1973 : 384) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ 

หมายถึงความรูสึก(Feeling) มีความสขุเมือ่คนเราไดรับผลสําเรจ็ตามจดุมุงหมาย (goals) ความตองการ 

(want) หรือแรงจงูใจ (motivation)  

วิมลสิทธิ (2526 : 74) ใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรู สึกของ

คนเรา ที่สัมพันธกับระบบโลกทัศนที่เกี่ยวกบัความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่

มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกดี/เลว พอใจ/ไมพอใจ สนใจ/ไมสนใจ เปนตน 

 4. แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความเต็มใจท่ีจะจาย (Willingness to Pay) 

4.1 ความสําคัญของความเต็มใจท่ีจะจาย     

   ในการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน ไดนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช

โดยผานกระบวนการผลิตทั้งในดานเกษตรกรและอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีตางๆ มากมาย สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดมลพิษและความเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมใน 4 ดาน คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ กายภาพ การใชประโยชนของ

มนุษยและคุณภาพชีวิต 
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4.2 แนวความคิดเก่ียวกับความเต็มใจท่ีจะจาย 

    4.2.1 แนวความคิด เกี่ยวกบัความเต็มใจที่จะจาย: หลักทางจิตวิทยา 

ประภาเพ็ญ (2520) ไดกลาวถึงเรื่อง พฤติกรรมทางดานทัศนคติวา

เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจ ความรูสึก ทาทีความชอบ ไมชอบ การใหคุณคาการรับ การ

เปลี่ยน หรือการปรับปรุงคานิยมที่ยึดถืออยู  

4.2.2 ข้ันตอนการตอบสนอง (Responding) 

  พฤติกรรมในข้ันน้ีเกดิตอเน่ืองจากพฤติกรรมในข้ันทีแ่ลว คือการรบัหรือ

การใหความสนใจตอสถานการณหรือสิง่เราตางๆ ในข้ันน้ีบุคคลจะถูกจงใจใหเกิดความสนใจอยางเต็มที่ 

(Actively Attending) ซึ่งหมายความวาบุคคลน้ันไดเกิดความรูสึกผูกมัดตนเองตอสิ่งเราหรือ

สถานการณที่มากระตุนในข้ันน้ีอาจกลาวไดวา บุคคลน้ันอาจเกิดความสนใจอยางแทจริง ซึ้งความ

สนใจเกิดข้ึนก็หมายความวา  เขามีสวนเกี่ยวของหรือมีความรูสึกผูกมัดกับวัตถุสิ่งของ สถานการณ

หรือปรากฏการณหน่ึงซึ่งจะทําใหบุคคลน้ันพยายามทําปฏิกิริยาตอบสนองบางอยาง หรือไดรับความ

พึงพอใจจากการมีสวนรวมหรือจากการทํากิจกรรมน้ันในข้ันตอนน้ีมีสวนประกอบ 3 สวนคือ 

1) การยินยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in 

Responding) อาจใชคําวา "เช่ือฟง" แทนพฤติกรรมวามีการยินยอมในการตอบสนองแตการทํา

ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลในข้ันน้ีไมไดแสดงวา เขายอมรบัถึงความจําเปนหรือประโยชนจากการ

ทําปฏิกิริยาน้ันๆ 

2)  ความเต็มใจที่จะตอบสนอง (Willingness in Responding) ใน

ข้ันบุคคลจะเกิดความรูสึกผูกมัดที่จะทําปฏิกิริยาบางอยางมิใชเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงจากสิ่งไมพอใจหรือ

หลีกเลี่ยงการลงโทษ แตเน่ืองมาจากความเต็มใจของบุคคลน้ันจริงๆ อาจจะกลาวไดวา บุคคลน้ันเกิด

ความสมคัรใจที่จะกระทํา ซึ่งเปนผลมาจากการคัดเลือกของบุคคลน้ันเอง 

3) ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Respond) ในข้ันน้ี

สืบเน่ืองมาจากการเต็มใจที่จะตอบสนอง อาจจะออกมาในรูปของความพอใจ ความสนุกสนาน เปน

ตน 

4.3 นิยามความเต็มใจท่ีจะจาย (Willingness to Pay) 

Freeman (1979 : 239) ใหคําจํากัดความของความเต็มใจที่จะจายไววา  

"ความเต็มใจที่จะจาย คือผลประโยชนของการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดลอมโดยบุคคลในสังคมจะ

แสดงในทางตรงหรือทางออมก็ได" 
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    Siebert (1981 : 143) ไดกลาววาความเต็มใจที่จะจายเปนไปเพื่อปรับปรุง

คุณภาพสิง่แวดลอมในระดับตางๆ ซึ่งจะทําใหเราทราบถึงมูลคารวมของคุณภาพสิง่แวดลอมของสังคม 

   เรอืงเดช ( 2531 : 72-73 ) กลาวถึงความเต็มใจที่จะจายสินคาสาธารณะวา   

เปนสินคาที่ไมสามารถจะกดักั้นผูใดผูหน่ึงไมใหเขาไปใชหรือรับบริการจากสินคาน้ันไดเมื่อผูบริโภค

หรือผูบริการทราบวาจะไดรับบริการดังกลาวโดยไมมีใครสามารถจะกดักัน้ตนเองไดก็จะตองซอนเรน

ความรูสึกที่ตองการสินคาไวโดยไมเปดเผยและจะไมเขารวมเสียคาใชจายในการจัดสรางหรือจัดหา

บริการน้ีเพราะทราบวาอยางไรเสียตนกจ็ะไดรับประโยชนจากสนิคาน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2528 กลาววาความเต็มใจ 

หมายถึง ความมใีจ  มีใจสมัครดวยยินดี ฉะน้ัน ความเต็มใจที่จะจายจงึหมายถึง  บุคคลมีความยินดีที่

จะจายคาบริการดวยความสมคัรใจ 

4.4 ปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย 

Horst Siebert (1981 : 156 ) กลาววาความเต็มใจที่จะจายในแตละบุคคล

ข้ึนอยูกับตัวแปรตางๆ คือ 

4.4.1 ทัศนคติที่มีตอสังคม (Attitude Toward Society)  

ทัศนคติคือ ความโนมเอียงของความรูสึกนึกคิด หรอืความคิดเห็นของบุคคล

ที่แสดงเห็นไดจากคําพูดหรือพฤติกรรมซึ่งแสดงออกตอสิ่งใดสิง่หน่ึง   อาจเปนบุคคลสิง่ของหรืออื่นๆ 

และทัศนคติยังมีสวนมากที่จะสงผลใหคนเรา แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมาดวย (ประภา

เพ็ญ 2520 : 1) โดยทั่วไปแลวเช่ือวาทัศนคติมีความสมัพันธกับพฤติกรรม 

ทัศนคติเปนความรูสึกทางดานบวก และลบของแตละคนที่มีตอสิ่งแวดลอม

ทางสังคม ทําใหบุคคลพรอมที่จะโตตอบออกมาเปนพฤติกรรม (พรพิมล 2528 : 82) ทัศนคติแตกตาง

จากความเช่ือ ความเช่ือเปนสวนประกอบสวนหน่ึงของทัศนคติแตความเช่ือมิไดประกอบดวย

ความรูสึกและอารมณรวมทั้งความพรอมที่จะแสดงออกเปนพฤติกรรม สวนความคิด (Opinion) น้ัน

เปนการแสดงทัศนคติออกมาปรากฏใหผูอื่นทราบโดยใชภาษาเปนสื่อ ดังน้ัน เราสามารถวัดทัศนคติ

ของบุคคลไดโดยพิจารณาจากภาษาที่บุคคลแสดงออกหรือพิจารณาจากความคิดเห็นน้ันเอง สวน

ขอเท็จจริง (Fact) น้ันไมมีลักษณะของความรูสึกและการประเมินอยูดวย ซึง่แตกตางจากทัศนคติ  

ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูโดยทั่วไปประกอบดวยองคประกอบ 3 

ดาน คือองคประกอบดานความรูเชิงประมาณคา องคประกอบดานความรูสึกและองคประกอบดาน

ความพรอมที่จะแสดงออก ทัศนคติที่ดีคือ กอใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพและทัศนคติที่ไมดีคือ 

กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาโสเภณีขยะมลูฝอย-นํ้าเสีย เปนตน 
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4.4.2 ความถ่ีในการใชทรัพยากร (Frequency and Intensity of Use) 

  พบวาบุคคลมีสวนเกี่ยวของกับการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช

ประโยชนและทําใหเกิดปญหามลพิษ จะมีการสนับสนุนตอเรื่องปองกันสิ่งแวดลอมในระดับตํ่ากวา

ผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ smith (1971 : 305-306 ) ซึ่งพิสูจนวา บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรงตอการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนจะมีทัศนคติที่ละเลยธรรมชาติ 

4.4.3 ระดับการรับรูขาวสาร (The Level of Application Information                         

Available) ขาวสารเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยในการประกอบการตัดสินใจของมนุษย วุฒิชัย จํานง 

(2523) การรับรูขอมูลขาวสาร ในกรณีที่มนุษยเกิดความไมแนใจในเรื่องเรื่องหน่ึง ความตองการ

ขาวสารจะเพิ่มมากข้ึน เพื่อตองการรูและเขาใจในสิง่น้ัน รวมทั้งการแนะนําในการปฏิบัติใหถูกตอง 

Roger (1971 : 145-252)  กลาวไววา กระบวนการติดตอสื่อสารน้ันประกอบดวยผูสงสารหรือ

แหลงกําเนิดสาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร ชองทางการสื่อสารแบงออกเปน 2 ชองทางคือ 
 

1) ชองทางการสื่อมวลชน (Mass Media Channel) เปนวิธีการ

ถายทอดสารโดยใชสื่อมวลชนเปนสื่อในการนําขาวสาร เชน หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพอื่นๆ 

ภาพยนตรวิทยุ โทรทัศน เปนตน 

2)  ชองทางการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Channel) 

เปนการติดตอระหวางบุคคลเพื่อถายทอดขาวสารถึงผูรับ ซึ่งไดแก เพื่อนฝูงใกลชิด เปนตน 

4.4.4 รายได (Income) 

รายไดจัดวาเปนตัวแปรที่สําคัญตัวหน่ึงที่มีสวนในการกําหนดความ

เต็มใจที่จะจาย กลาวคือ ความเต็มใจที่จะจายตองมีความสอดคลองกับความสามารถที่จะจาย 

(Ability to pay) ซึ่งความสามารถที่จะจายน้ีสามารถวัดและประเมินไดจากรายไดของบุคคลคือ 

บุคคลทีม่ีรายไดสูงจะมีความตองการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีมากกวาบุคคลทีม่ีรายไดตํ่า 

4.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความเต็มใจจาย 

    ในการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ้นคาสาธารณะที่แทจริง (Pure 

public good) น้ันมีหลักทฤษฎีที่ถูกนํามาใชในการพิจารณา คือ หลักการสวนเกินของผูบริโภค                 

ซึ่งเปนการคํานวณจากสวนตางของจํานวนเงินที่ผูบริโภคเต็มใจจายในการบรโิภคหรือใชบริการสินคา

น้ันกับจํานวนที่ผูบริโภคจายจรงิ ณ ระดับราคาตลาด  

Nick Hanley and Clive  L.Spash  ไดกลาวไวในทฤษฎีสวัสดิการผูบริโภค 

(Consumer Welfare Theory ) เกี่ยวกบัหลักการสวนเกินของผูบริโภค ดังน้ี   
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   4.5.1  Dupuit Surplus Dupuit (1844)  อธิบายถึงสวนเกินของผูบริโภค

วาเปนสวนตางระหวางราคาทีผู่บริโภคจาย 

 

 

 

   ภาพท่ี 2 Dupuit Consumer’s Surplus 

ที่มา : Nick Hamley and Clive L.Spash Cost-Benefit Analysis and the Environment, 

1993. 

                    ในการซื้อสินคาจริงๆกับราคาที่ลูกคามีความเต็มใจจะจาย และเมื่อบริโภคมากข้ึน

ความเต็มใจจะจายจะลดนอยลง ตัวอยางเชน การด่ืมกาแฟแกวแรกในวันหน่ึงๆจะใหความพอใจสงูสดุ

กวากาแฟแกวถัดมา เปนตน จากภาพท่ี 2 สวนเกินผูบริโภคคือ ผลรวมของพื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยูเหนือ

แตละราคาแตไมรวม พื้นที่ใตราคา Po 

                4.5.2 Consumer’s Surplus 

     Marshall ไดคนพบสวนเกินของความพอใจที่แทจริงภายใต

มาตรการทางการเงินของสวัสดิการผูบริโภค เขาทําใหเห็นวาสวนเกินผูบริโภคปรากฏชัดเจนดวย

สามเหลี่ยมเสนโคงภายใตเสนอุปสงคทั่วไปในภาพท่ี 3 แสดงเสนอุปสงคสวนบุคคล (D) ของมารแชล

ที่นําแนวคิดของดูวปุย (Dupuit) มาสรางเปนเสนอุปสงคตอเน่ือง และในพื้นที่ abc (พื้นที่ใตเสนอุป

สงคแตเหนือเสนราคา) จะเปน Net benefit ของผูบริโภคในการซื้อสินคาปริมาณ od ซึ่งก็คือ

สวนเกินของผูบริโภคน้ันเอง 
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ภาพท่ี 3  Marshallian Consumer’s Surplus 

ท่ีมา: Nick Hamley and Clive L.Spash Cost-Benefit Analysis and the Environment,1993. 

 การเปลี่ยนแปลงคาของเงนิน้ันไมไดรับรองถึงการเปลี่ยนแปลงของความพงึพอใจของ

ผูบริโภคเสมอไป การเปลี่ยนแปลงคาของเงินน้ันข้ึนอยูกับลําดับการเกิดข้ึนกอนหลงัของสิง่ที่

เปลี่ยนแปลง ปญหาน้ีเกดิข้ึนเมื่อการเปลีย่นแปลงของราคาเกดิข้ึนในสนิคามากกวา 1 ชนิด หรือ การ

เปลี่ยนแปลงของรายไดและราคาเกดิข้ึนในเวลาเดียวกนั ในสถานการณเชนน้ีลําดับ การเกิดข้ึน

กอนหลังของการเปลีย่นแปลงมผีลตอขนาดผลลพัธทีเ่กิดข้ึน ซึง่เรียกวา path dependence 

 หากการเปลี่ยนแปลงของราคาและรายไดเกิดข้ึนพรอมๆกันสวนเกินผูบริโภคจะคงสภาพอยูก็

ตอเมื่อความยืดหยุนของรายไดเปนศูนยน้ันหมายถึงจํานวนการบริโภคจะยังคงเทาเดิมเมื่อรายได

เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของราคาเกดิข้ึนมากกวา 1 สวนเกินผูบริโภคจะคงสภาพอยูก็

ตอเมื่อความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดในสนิคาตางๆที่มีราคาเปลี่ยนแปลงน้ันเทากนั (ถาราคาของ

สินคาตางๆ เปลี่ยนแปลง ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดในสินคาตางๆ จะตองเทากับ 1 น้ัน

หมายความวาผูบริโภคจะตองจัดสรรการบริโภคในสินคาตางๆ ใหเทาเทียมกัน ยกตัวอยางเชน การ

เพิ่มข้ึนของรายได 10 เปอรเซ็นตจะทําใหการบริโภคเนยและนํ้ามันเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน อยางละ 5 

เปอรเซ็นต (ถามกีารบริโภคสินคาสองอยางน้ีเทาน้ัน การเพิ่มข้ึน 10 เปอรเซ็นตของรายได จะทําให

การบริโภคสินคาสองอยางน้ีเพิ่มข้ึน 10 เปอรเซ็นต) 

หากการบริโภคเปนไปภายใตขอจํากัดน้ีแลว ปญหาตางๆ จะไมเกิดข้ึน แตในความเปนจริง 

ถึงแมวาจะมีสินคาบางอยางที่มีความยืดหยุนของรายไดเทากบัศูนยเชน เกลือ  เปนตน แตสินคาอื่นๆ

น้ันเมื่อรายไดเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหการบริโภคเปลี่ยนแปลงดวย ถึงแมวา path independence 

จะไมใชปญหา การเปลี่ยนแปลงในคาของเงินเพื่อที่จะวัดสวนเกินผูบริโภคอาจจะไมไดเปนตัวที่แสดง

ถึงการเปลี่ยนแปลงในความพึงพอใจดวย ทั้งน้ีเพราะ ความพึงพอใจหนวยสุดทายของเงิน น้ันอาจ

ข้ึนอยูกับราคาสนิคาและรายไดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงในคาของเงิน การวัดสวนเกินผูบริโภคก็จะลมเหลว ดังน้ันมารแชลจึง

ต้ังสมมติฐานให MUM (Marginal utility of money)  คงที่ดวยเหตุผล 2 ประการคือ ประการแรก 

เพื่อยินยอมใหการใชเงินเปนดรรชนีสําคัญของความพึงพอใจ ประการที่สอง เพื่อใหมั่นใจวาเมื่อเกิด

การเลื่อนไปตามเสนอุปสงคพื้นที่สามเหลี่ยมใตเสนอุปสงคเปนสวนเกินผูบริโภคที่เกิดข้ึนจริง เพื่อให 

MUM คงที่เมื่อราคาสนิคาเปลี่ยนแปลง  ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาตองเทากบั 1 และความพงึ

พอใจหนวยสดุทายของสนิคาตองไมมีผลกระทบดวย 

การใชสวนเกินผูบริโภคเปนตัววัดความพึงพอใจน้ัน จะมีปญหาทันทีที่ MUM เปลี่ยนตาม

ราคาสนิคาและรายไดที่เปลี่ยนแปลง ถาปญหาน้ีนําไปรวมกับการวิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจเปน

หนวยยูทิลได (cardinal utility) สวนเกินผูบริโภคที่วัดโดยมารแชลน้ันไมเปนที่ยอมรับ แตอยางไรก็

ตามการวิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจเปนหนวยยูทิลได น้ัน ถูกแทนที่โดยการวิเคราะหแบบวัด

ความพงึพอใจเปนหนวยยูทิลไมได ทําไดเพียงการจัดลําดับกอนหลัง ชอบมากกวา หรือชอบนอยกวา 

(ordinal utility analysis) ซึ่งนําเสนอโดย Hicks และทําให Hicks น้ัน  

 “ถาความพงึพอใจหนวยสดุทายของเงินน้ันคงที่เปนการบอกใหทราบวา อปุสงคตองการที่จะ

ให MUM คงที่น้ัน สามารถเปนไปไดจริง และอาจมีเทากับผลกระทบเพียงเล็กนอยหรือแทบไมมีผล

เลยจากรายได” 

 ในกรณีที่ผูบริโภคจายเงินเพื่อซื้อสินคาที่เพิ่มข้ึน แตเปนสัดสวนเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับ

ยอดรวมรายไดทั้งหมด ซึ่งยังถือวา คา MUM ยังคงที่ 

 ดังน้ัน ในทางปฏิบัติการวัดสวนเกินผูบริโภคน้ันจะเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับความซบัซอนในการ

วิเคราะหถาราคาสินคาอยางหน่ึงเปลี่ยนไปซึ่งเปนคาใชจายเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับบรรดา

คาใชจายทัง้หมดในการบริโภค MUM ก็ไมมีผลกระทบตอสวนเกินผูบริโภค แตถามสีินคาหลายอยางมี

ราคาเปลี่ยนแปลงไปและกระทบตอคาใชจายสวนใหญในการบริโภค ขนาดของสวนเกินผูบริโภคจะยัง

นอยลงเพื่อที่จะใหสมดุล กบัการเปลี่ยนแปลงในสวนเกณฑที่เกิดข้ึนจริง การวิเคราะหแบบวัดความพงึ

พอใจเปนหนวยยูทิลได ซึ่งเปนการใหความสนใจกบัการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมัพันธของสิ่งตางๆ ที่

เกิดข้ึนน้ัน ยินยอมใหการวัดการเปลี่ยนแปลงของเงินเปนตัววัดสวัสดิการผูบริโภคมีการพัฒนา ซึ่งไม

เปนไปตามขอสมมติฐานของทฤษฎีสวัสดิการผูบริโภค (Consumer Welfare Theory )อยางแทจริง 

สวนเกินผูบริโภคซึ่งเปนตัวช้ีวัดสวัสดิการโดยตัวของมันเอง จะเปนจริงตามสมมติฐานแรก ถา

สมมติฐานน้ันใชคําจํากัดความโดยการวัดความพงึพอใจเปนหนวยยูทิลไมได 
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5. การประเมินมูลคาแบบวิธีตนทุนในการเดินทาง TCM (Travel Cost Method: TCM) 

  เปนการประเมินมูลคาจากคาใชจายในการเดินทาง ซึ่งเปนวิธีการใหมูลคากับ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมอยูในระบบตลาดโดยใชคาใชจายในการเดินทางเปนตัวแทนราคาและใช

พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลมาอธิบาย กลาวคือ นักทองเที่ยวเปนผูมีเหตุผลจากการเปรียบเทียบ

ระหวางคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวกับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทองเที่ยว หาก

คาดวาจะไดรับความพึงพอใจมากกวาคาใชจายในการเดินทาง นักทองเที่ยวก็จะตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยว รวมทั้งนักทองเที่ยวตองเสียคาใชจายในการเดินทางแตกตางกันไป ดังน้ันผูที่อยูใกลแหลง

ทองเที่ยวจึงมีแนวโนมที่จะเดินทางไปทองเที่ยวมากกวาผูที่อยูไกลจากแหลงทองเที่ยว เน่ืองจากเสีย

คาใชจายและคาเสียเวลาในการเดินทางนอยกวา โดยสามารถสรางเสนอุปสงคแหลงทองเที่ยวน้ันได

จากความสัมพันธระหวางจํานวนครั้งของการเดินทางมาทองเที่ยวกับคาใชจายในการเดินทาง รวมกับ

ขอมูลคุณลักษณะของนักทองเที่ยว พื้นที่ภายใตเสนอุปสงคจะสะทอนถึงมูลคาประโยชนของแหลง

ทองเที่ยว 

 

ภาพท่ี 4 อุปสงคของบคุคลสําหรบัสินคาใดๆ ตามแนวความคิดของมารแชล 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เอกสิทธ์ิ  (2544) ทําการศึกษาการประเมินมูลคาเชิงนันทนาการของอุทยานแหงชาติลาน

สาง  โดยมวัีตถุประสงคเพื่อ (1) ประเมินมูลคาการใชสอยโดยประเมินมูลคาทางดานนันทนาการโดย

ใชวิธี TCM (2) ประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชวิธี CVM ใน

การประเมินคา และ (3) เพื่อกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการเขาชมอทุยานแหงชาติที่เหมาะสม ซึ่งใน
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การศึกษาไดสํารวจและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวแบบเชิงสุมอยางงายจํานวน 400 คน 

ทําการวิเคราะหวิธี TCM  ดวยแบบจําลองรูปแบบฟงกช่ัน                                                                                                                                           

Double log และวิธี CVM ผลการศึกษาพบวา  มูลคาการใชประโยชนทางนันทนาการของ

อุทยานแหงชาติลานสางวิธี TCM  เทากบั  23.08 ลานบาทตอป โดยที่ตนทุนการเดินทางและพาหนะ

ที่ใชในการเดินทางจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอจํานวนครัง้ของการเดินทางไปเที่ยวทีอุ่ทยานฯ สวนวิธี  

CVM มีคาเทากบั  23.93 ลานบาทตอป โดยที่การเปนสมาชิกขององคกรหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอม จะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายเพื่อใชประโยชนจากอุทยาน  และ

นักทองเที่ยวจะมีความเต็มใจที่จะจายประมาณ 194 บาทตอครั้ง  ซึ่งผูทําการศึกษาไดแนะนําทาง

อุทยานควรเกบ็คาธรรมเนียมเทากบั 40 บาทตอคนตอครัง้  

Desvousges, Smith, and Fisher (อางโดย อดิศักด์ิ 2546) ไดศึกษาถึงความเต็มใจที่จะ

จายเพื่อการเพิ่มมูลคาสําหรับคุณภาพนํ้าใน แมนํ้า Monogahela  กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนประชากร

ที่มีอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป จากแบบสอบถาม 393 ชุดไดรับคืน 301 (77 % ) หัวหนาครัวเรือนมี

การศึกษาในโรงเรียนระหวาง 10-12 ปและผูอาศัยเฉลี่ย 4 คนตอครัวเรือน จากการใชวิธีการ 

Bidding ในการสํารวจพบวาคาความเต็มใจที่จะจายที่จะฟนฟูคุณภาพนํ้า จากการไมสามารถใช

ประโยชนจนสามารถพายเรือไดยินดีจายเปนเงิน US$ 10.00 ตอคนตอป ฟนฟูคุณภาพนํ้าจากการที่

พายเรือได เปนการตกปลาไดยินดีจายเปนเงิน US$ 6.13 ฟนฟูคุณภาพนํ้าจากการตกปลาไดเปนวาย

นํ้าไดยินดีจายเปนเงิน US$ 3.22 ฟนฟูคุณภาพนํ้าจากการพายเรือไดเปนวายนํ้าไดยินดีจายเปนเงิน 

US$ 9.78 

     วสุวัฒน (2554) การประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายของนักทองเที่ยวตางประเทศเพื่อ

การอนุรักษอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม ดวยการสุมตัวอยางนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญจํานวน 400 ตัวอยาง โดยไดสมมติสถานการณในการอนุรักษ

อุทยานเพื่อสอบถามความเต็มใจที่จะจาย 4  สถานการณ พบวาสถานการณที่ 1 นักทองเที่ยว

ชาวตางชาติมีความเต็มใจที่จะจายเพื่อการการอนุรักษ 5 ดอลลารตอป และมีมูลคาทางเศรษฐศาสตร

เทากับ 1,325,618.64 ดอลลารตอป โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจาย ไดแก ตัวแปรเพศ อายุ 

สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ  รายไดตอเดือน และการกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ความเต็ม

ใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษอุทยานในสถานการณที่ 2 เทากับ 5.21 ดอลลารตอป และมีมูลคาทาง

เศรษฐศาสตรเทากับ 1,382,881.55 ดอลลารตอป โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายไดแก ตัว

แปรเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ  รายไดตอเดือน ความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษ

อุทยานในสถานการณที่ 3 เทากับ 6.03 ดอลลารตอป และมีมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากับ 

1,599,350.62 ดอลลารตอป โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายไดแก ตัวแปรเพศ อายุ 

สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดตอเดือน และการกลับมาอีก
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ครั้ง ความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษอุทยานในสถานการณที่ 4 เทากับ 5.45 ดอลลารตอป และมี

มูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากับ 1,445,642.91 ดอลลารตอป โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจาย

อยางมีนัยสําคัญประกอบดวย ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ  ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

และการกลับมาอีกครั้ง 

 Israngkura (2001) เปนการศึกษาหาความเต็มใจจะจายคาธรรมเนียมเขาอุทยานแหงชาติ

เขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ดเพื่อนําไปใชในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตอุทยานโดยใชวิธี

เหตุการณสมมติแบบคําถามปลายปด 2 ช้ัน ผลการศึกษาพบวาไดคาความเต็มใจจะจายเฉลี่ยเทากับ 

95 บาทตอคน 

ไพฑูรย (2543) เปนการประเมินมูลคาความเต็มใจจะจายสูงสุดของนักทองเที่ยวสําหรับ

จํานวนนักทองเที่ยวในระดับที่ทําใหเกิดความพอใจสูงสุด โดยมีสมมติฐานที่วานักทองเที่ยวที่มาเที่ยว

อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ดยินดีจะจายเพื่อลดความแออัดในอุทยานโดยใชเทคนิค

การถามคําถามแบบปลายเปดเพื่อหาความเต็มใจจะจายคาธรรมเนียมที่ ระดับความแออัดของ

นักทองเที่ยว 4 ระดับ ผลการศึกษาพบวา ชวงที่นักทองเที่ยวแออัดมาก เชนในชวงวันหยุดติดตอกัน

หลายวัน อัตราคาธรรมเนียมสําหรับอุทยานแหงชาติควรจะเปน 40 บาท เพื่อทําใหปริมาณ

นักทองเที่ยวลดลงถึงในระดับที่นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด และในวันหยุดธรรมดาควรจะ

เปน 27 บาท และวันทํางานปกติอัตราคาธรรมเนียมควรจะเปน 16 บาท 

กชพรและกาญจนา (2554) การศึกษาความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมโบราณสถานเวียงกมุกาม พบวานักทองเที่ยวชาวไทยทีม่าเย่ียมชมโบราณสถานเวียงกมุกาม

จํานวน 400 คน มคีวามเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานเวียงกุมกาม

เฉลี่ย 149.52 บาท/คน/ครัง้ มีมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากับ 3,692,695.44 บาท/ป โดยปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย ไดแก รายไดตอเดือน คาใชจายในการทองเที่ยว ระดับการศึกษา 

อาชีพ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และผลจากการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

พบวา คะแนนความพงึพอใจเฉลี่ยเทากบั 3.50 คะแนน หรืออยูในระดับปานกลาง โดยนักทองเที่ยว

เห็นวาสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง คือ ปายบอกทาง ภูมิทัศนภายในเวียงกุมกาม การดูแลรักษา

โบราณสถาน กิจกรรมการทองเที่ยว และความปลอดภัย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนาไป

ชวยในการกําหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเวียงกมุกามตอไป 

  

 

 


