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อุปกรณ์และวิธีการ 
 

อุปกรณ์ 
 

 แหล่งข้อมูลที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากบทความ หนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสารงานวิจัย จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  กรมอุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์ พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสถิติแห่งชาติ เอกสารข้อมูล งานวิจัยจากหน่วยงาน
ของไทยและต่างประเทศ เป็นต้น 

 
 (2) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา
สก โดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จ านวน 400 ตัวอย่าง 
และช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557อีกจ านวน 400 ตัวอย่าง ในการประเมินค่า
ส่วนเกินผู้บริโภคและมูลค่าเชิงนันทนาการของอุทยานฯโดยจะใช้เพียงข้อมูลของแบบสอบถามของ ปี 
พ.ศ. 2557 ส าหรับการประเมินค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ โดย
ใช้การสอบถามนักท่องเที่ยวว่าจะเดินทางมาอุทยานแห่งชาติเขาสกอีกหรือไม่ ถ้าหากในอนาคตจะมี
การเก็บค่าธรรมเนียมสูงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้สมมติให้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเป็น 50 100 150 และ 200บาทต่อครั้ง 
 

 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมหรือข้อมูลภูมิ
หลังของนักท่องเที่ยวส่วนที่ 2 ลักษณะการเดินทางและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาสกส่วนที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อค่าธรรมเนียมผ่าน
เข้าอุทยานแห่งชาติและส่วนที่ 4 มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการเข้าชมอุทยาน
แห่งชาติเขาสก และทัศนคติที่มีต่ออุทยานแห่งชาติเขาสก  

 
วิธีการ 

 
1.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้อาศัยการวิจัยครั้งนี้อาศัยแบบจ าลอง 2 แบบ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
แบบจ าลองต้นทุนการเดินทางรายบุคคลเพ่ือวิเคราะห์หามูลค่าเชิงนันทนาการจากส่วนเกินผู้บริโภค
ด้วยแบบจ าลองโทบิต(tobit) และปัวซอง(poisson)และแบบจ าลองเหตุการณ์สมมติเพ่ือหาความเต็ม
ใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสก 
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ตารางที่ 1 รายงานสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก 

สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 2553 2554 2555 2556 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 68,653 74,110 56,645 72,090 104,824 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 42,096 46,040 45,324 57,594 86,367 
 

ที่มา: ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 จ. สุราษฎรธ์านี (พ.ศ. 2552-2556 )  
 
 ด้วยความส าคัญของอุทยานแห่งชาติเขาสกในด้านต่างๆ การศึกษาการก าหนดค่าเข้าชมใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดการ
ทรัพยากรให้อ านวยประโยชน์ได้สูงสุดและยั่งยืนตลอดไป และสอดคล้องกับหลักการจัดการอุทยาน
แห่งชาติ 
 
2.ข้อสมมติพื้นฐานของแบบจ าลองต้นทุนการเดินทาง 
 
 เพ่ือให้ได้การค านวณสวัสดิการที่ถูกต้อง ด้วยวัตถุประสงค์ของแบบจ าลองต้นทุนการเดินทาง
สภาวการณ์ต่อไปนี้ควรที่จะได้รับการพิจารณาในการค านวณวัดสวัสดิการที่ถูกต้อง ถ้าไม่ตรงตามข้อ
สมมติข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ก็จะต้องพิจารณาตรวจสอบแก้ไขแบบจ าลองให้ถี่ถ้วนเพ่ือให้สามารถค านวณ
วัดสวัสดิการได้ถูกต้องแม่นย าที่สุด (อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, 2556) 
 
  1. ต้นทุนการเดินทางและเวลาเป็นตัวแทนของราคาของการไปเที่ยวพักผ่อน ข้อสมมตินี้
จะใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าองค์ประกอบของต้นทุนในการเดินทางท าให้เกิดอรรถประโยชน์ขึ้นเอง เช่น ค่า
เดินทางบนเรือส าราญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว หรือค่าเช่าเรือส่วนตัวที่มีความหรูหราเป็น
พิเศษ 
 
  2. เวลาในการเดินทางมีความเป็นกลาง ไม่ได้ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์หรือความ
ล าบากขึ้น ข้อสมมตินี้จะใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งถูกเลือกมากกว่าแหล่งท่องเที่ยว
แห่งอ่ืน เนื่องจากว่าการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ เช่น การเดินทางไป
ท่องเที่ ยวบนเกาะแห่ งหนึ่ งด้วยเรือส าราญซึ่ งมีความสะดวกสบายมาก อาจจะก่อให้ เกิด
อรรถประโยชน์ที่สูงขึ้นตามเวลาที่สูงขึ้นจากการเดินทาง 
 
  3. ในแบบจ าลองหนึ่งต้องใช้ข้อมูลของการไปท่องเที่ยวด้วยระยะเวลาที่เท่ากันที่
แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน ถ้าระยะเวลาการไปเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกันก็จ าเป็นต้อง
พิจารณาแบบจ าลองใหม่อีกครั้ง และใช้แบบจ าลองที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เราจะไม่รวมการ
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เที่ยววันเดียวและการเที่ยวสองวันในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันในฟังก์ชันอุปสงค์เดียวกันโดยไม่ท าการ
ปรับปรุงแบบจ าลองขึ้นมาใหม่ 
 
  4. การท่องเที่ยวมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวซึ่งก็คือการมาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวที่มีหลายเป้าหมายเป็นการยากที่จะพิจารณา โดยเฉพาะเมื่อการ
ท่องเที่ยวใช้เวลาหลายวัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มี วันหยุดหนึ่ง
สัปดาห์ และเขาได้เช่าบ้านพักในจังหวัดชลบุรีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยที่เขาเดินทางไปเที่ยวชายหาด
แห่งหนึ่งในพัทยาเป็นเวลา 3 วันในช่วงวันหยุดนี้ และไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอ่ืนใน 4 วันที่เหลือ
ต้นทุนการเดินทางไปชายหาดในพัทยาก็ควรจะค านวณการเดินทางในพ้ืนที่เท่านั้น ประเด็นที่พิจารณา
ยากกว่าก็เมื่อการท่องเที่ยวเป็นแบบการท่องเที่ยววันเดียวแต่บุคคลแวะเที่ยวตามเส้นทางเพ่ือที่จะได้
ไปเที่ยวได้หลายสถานที่ ซึ่งต้องใช้การพิจารณาโดยใช้แบบจ าลองของการท่องเที่ยวที่มีหลายเป้าหมาย 
 
 2.1.ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินมูลค่าโดยใช้เทคนิคต้นทุนการเดินทางแบบรายบุคคล 
 
 สามารถแบ่งขั้นตอนการประเมินมูลค่าโดยใช้ เทคนิคต้นทุนการเดินทางแบบรายบุคคล เป็น 
7 ขั้นตอนหลักๆ (อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, 2555) ดังนี้ 
 
  1) ก าหนดพ้ืนที่ที่ จะท าการศึกษา ผู้ วิจัยจะต้ องก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ จะ
ท าการศึกษาให้ชัดเจนว่าระยะทางจากไหนถึงไหนที่จะเป็นพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษา เริ่มต้นที่ไหนสิ้นสุด
ที่ไหน มีพ้ืนที่เท่าไหร่ สถานที่ที่จะท าการศึกษาอาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติ เกาะ ชายหาด วัด หรือ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
 

  2) จัดท าแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะต้องจัดท าแบบสอบถามเพ่ือถามถึงข้อมูลต่างๆ ของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ทั้งข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ของ
นักท่องเที่ยวและข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยือนยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น โดยค าถามส าคัญใน
แบบสอบถามคือค าถามซึ่งถามถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว และค าถาม
ซ่ึงถามถึงอัตราการมาเยือนยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น 
 
  3) ท าการสุ่มตัวอย่างและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
จะต้องก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างก่อน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนประชาชนทั้งหมดที่
ต้องการจะท าการศึกษาและค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ หลังจากก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้แล้ว ก็ควรจะเลือกสถานที่ซึ่งจะท าการสอบถามข้อมูลจากนักท่องเที่ยว เช่น 
ในการสอบถามข้อมูลจากนักท่องเที่ยวซึ่งมาเที่ยวยัง อุทยานแห่งชาติเขาสก ก็อาจจะกระจายสถานที่
สอบถามนักท่องเที่ยว 2 แห่งในอุทยานฯ คือ ที่ท าการของอุทยานฯ และบริเวณเขื่อนรัชชประภา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ควรกระจายการสอบถามทั้งช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ 
และช่วงวันท างานจันทร์ -ศุกร์ ด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุด 
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  4) ประมาณการคาดการณ์ฟังก์ชันของอุปสงค์เชิงนันทนาการของพ้ืนที่ที่จะ
ท าการศึกษาฟังก์ชันของอุปสงค์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวของบุคคลที่ ( ) และต้นทุนค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ 𝑖 ( )ในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ และตัวแปรอิสระทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่างๆของบุคคลที่ 𝑖 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเขียน
สมการความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ดังนี้ 
 

  𝑉𝑖 = 𝑓(𝐶𝑖 , 𝑋𝑖 ) 
 

  𝑉𝑖 = จ านวนครั้งของการมายังแหล่งท่องเที่ยวของบุคคลที่ 𝑖 ในหน่วยเวลาที่
ท าการศึกษา (เช่นต่อ 1 ปี) 
 𝐶𝑖 = ต้นทุนค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ 𝑖 ในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ 
 𝑋𝑖 = ตัวแปรอิสระทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ของบุคคลที่ 𝑖 ที่เก่ียวข้อง 
  5) ค านวณหาส่วนเกินผู้บริโภคทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการค านวณหาส่วนเกินผู้บริ โภค
ของนักท่องเที่ยว ( ) ในหน่วยเวลาที่ท าการศึกษา เช่นต่อปี ซึ่งเป็นการหาพ้ืนที่ใต้เส้นอุปสงค์ด้วยวิธี
ปริพันธ์ระหว่างต้นทุนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคนที่ 𝑖 ( ) ถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะท า
ให้จ านวนครั้งการเดินทางมีค่าเป็นศูนย์ (𝐶∗) ดังฟังก์ชันการปริพันธ์  ดังนี้ 
 
  𝐶∗ 
  𝐶𝑆𝑖 = 𝑓(𝐶𝑖 , 𝑋𝑖 ) 
  𝐶𝑖 
 
  6) ค านวณหาส่วนเกินผู้บริโภคเฉลี่ยต่อครั้งของการมายังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่ง
สามารถค านวณได้จากส่วนเกินผู้บริโภคเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวในหน่วยเวลาที่ท าการศึกษาหาร
ด้วยจ านวนเฉลี่ยของการมายังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นในหน่วยเวลาที่ท าการศึกษา (เช่นต่อ 1 ปี) 
 
  7) ค านวณหาผลรวมของส่วนเกินผู้บริโภคทั้งหมดโดยการน าค่าของส่วนเกิน
ผู้บริโภคเฉลี่ยต่อครั้งคูณด้วยจ านวนคนทั้งหมดที่มาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นในหน่วยเวลา
ทีท่ าการศึกษา (เช่นต่อ 1 ปี) 
 
 2.2 แบบจ าลองอุปสงค์เชิงนันทนาการ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้เทคนิคต้นทุนการเดินทางแบบรายบุคคลส าหรับค านวณค่าส่วนเกิน
ผู้บริโภคของการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติเขาสก โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่
ใช้สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ยังอุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งสามารถเขียน
เป็นแบบจ าลอง แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างจ านวนครั้งในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขาสก กับ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ดังนี้ 
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  𝑉𝑖 = 𝑓 (𝑇𝐶𝑖) 
 
 𝑉𝑖 คือ จ านวนครั้งในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเป้าหมายในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง/ปี) 
 𝑇𝐶𝑖 คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว (บาท/ครั้ง) 
 𝑖 คือ นักท่องเที่ยวคนที่ 𝑖 โดยที่ 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 
 
 2.3การหาส่วนเกินผู้บริโภคจากแบบจ าลองอุปสงค์เชิงนันทนาการด้วยแบบจ าลองโทบิต 
(Tobit Model) 
 
 แบบจ าลองโทบิตเป็นแบบจ าลองเซ็นเซอร์ที่นิยมใช้กันเมื่อรูปแบบของฟังก์ชันอุปสงค์
รายบุคคลเป็นแบบเชิงเส้น ก่อนอ่ืนจะขอเริ่มจากการหลักการพื้นฐานของโทบิตเมื่อท าการสุ่มตัวอย่าง
จากรายชื่อหรือขอบเขตตัวอย่างซึ่งรวมผู้ใช้ประโยชน์และผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
มักจะพบกับข้อมูลที่ซ่อนเร้น(ข้อมูลที่แท้จริงซึ่งไม่ได้แสดงออกมา) ค่าที่ซ่อนเร้นจะแสดงออกมาเป็น
ศูนย์ส าหรับบุคคลซึ่งไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยว (ผู้ที่พอใจในแหล่งท่องเที่ยวจะมีค่าอุปสงค์เป็นบวก  
แต่ผู้ที่ไม่พอใจในแหล่งท่องเที่ยวอาจจะมีค่าอุปสงค์เป็นศูนย์หรือติดลบ ) ตามหลักสถิติแล้ว การซ่อน
เร้นหมายความว่าการแจกแจงที่สมบูรณ์ของตัวแปรตามอาจจะไม่สามารถทราบได้ และส่วนที่ไม่
สามารถทราบค่าของการแจกแจงถูกรวมให้เป็นศูนย์สมมติว่าเส้นอุปสงค์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ซ่อน
เร้นอยู่ของบุคคลที่ 𝑖 (𝑉𝑖∗ ) ในประชากรถูกแสดงโดย 
 
  𝑉*

𝑖 = 𝑓(𝑧𝑖) + 𝜀𝑖 
 
  เมื่อ 𝑧𝑖 คือเวคเตอร์แบบแถว (Row Vector) ของอุปสงค์ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ 
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและ 
𝜀𝑖 เป็นพจน์แบบสุ่ม(Random Term) ที่อาจจะแสดงความคลาดเคลื่อนของการวัดค่าหรือความ
คลาดเคลื่อนของแบบจ าลองฟังก์ชันอุปสงค์ที่ซ่อนเร้นคือตัวแทนพฤติกรรมของประชากร มันสามารถ
เป็นจ านวนจริงใดๆก็ได้ : เป็นค่าบวก , ค่าลบ, จ านวนเต็มหรือเศษส่วนเมื่อ 𝑉𝑖 คืออุปสงค์การ
ท่องเที่ยวของบุคคลที่ iที่แสดงออกมาและสามารถบันทึกได้ซึ่ง 𝑉𝑖 จะสามารถแสดงอุปสงค์ที่ซ่อนเร้น
ของบุคคลที่ iถ้าอุปสงค์ที่ซ่อนเร้นของบุคคลที่ iมีค่าเป็นบวก แต่ซึ่ง 𝑉𝑖 จะมีค่าเป็นศูนย์ถ้า 
อุปสงค์ท่ีซ่อนเร้นของบุคคลที่ iมีค่าเป็นศูนย์หรือติดลบ 
  𝑉𝑖= (𝑧𝑖) + 𝜀𝑖 ส าหรับ 𝑉*

𝑖>0 
  = 0  ส าหรับ 𝑉*

𝑖 ≤ 0 
 
  ซึ่งก็คือแบบจ าลองพฤติกรรมของประชากร แนวคิดของโทบิตก็คือการประมาณการ
พารามิเตอร์ส าหรับฟังก์ชัน 𝑓(𝑧𝑖) และการแจกแจงของ 𝜀𝑖 
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  แบบจ าลองโทบิตมักจะถูกประมาณการแบบเชิงเส้นในพารามิเตอร์และตัวแปรร่วม 
และรูปแบบเชิงเส้นนี้น ามาสู่การวัดค่าความเต็มใจจะจ่ายด้วยค่าที่เพ่ิมขึ้นแบบสมการก าลังสองใน
จ านวนการท่องเที่ยว 
 
  เพ่ือให้เข้าใจง่าย โดยเขียนฟังก์ชันอุปสงค์ที่ซ่อนเร้นว่า 𝑉+

𝑖 = 𝛽+
0𝑖+𝛽1𝐶0

𝑖 เมื่อ 
𝐶 0คือ ต้นทุนในการเดินทางของแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบัน และ 𝛽 +

0𝑖เป็นค่าคงที่หรือฟังก์ชัน
พารามิเตอร์เชิงเส้นของตัวแปรร่วมนอกเหนือจากต้นทุนในการเดินทางของแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบัน
บวกกับเทอมของค่าคลาดเคลื่อน ให้ 
 
  0 = 𝛽+

0 + 𝛽1𝐶∗เพ่ือหา Choke Price ที่ท าให้ปริมาณการท่องเที่ยวเท่ากับศูนย์
           
 โดย 𝐶∗ = −𝛽+

0 /𝛽1 ท าการปริพันธ์ภายใต้เส้นอุปสงค์จากราคาปัจจุบัน 𝐶0 ถึง Choke 
Price (𝐶∗)จะได้ส่วนเกินผู้บริโภค 

  
  ท าให้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นส าหรับ 𝐶 ใดๆ: 
 

 
  โดยค าจ ากัดความแล้ว 𝛽+

0+ 𝛽1𝐶∗ = 0 และ 𝛽+
0+𝛽1𝐶0 = 𝑉+โดยการตีความ

และจัดรูปใหม่สมการข้างต้นจะกลายเป็น 
 
  𝐶𝑆 = − 𝑉 + 2 
   2𝛽1 
 
  ซึ่งจะท าให้เราสามารถค านวณส่วนเกินผู้บริโภคแต่ละคนได้ 
 
 2.4 การหาส่วนเกินผู้บริโภคจากแบบจ าลองอุปสงค์เชิงนันทนาการด้วยปัวซอง (Poisson 
Model) 
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 ฟังก์ชันอุปสงค์แฝงของแบบจ าลองโทบิตมีตัวแปรตามแบบต่อเนื่องและไม่มีขอบเขต ซึ่งท าให้
จ านวนการไปเยือนมีค่าเป็นลบได้ ในการศึกษาครั้งนี้ จึง ได้หาส่วนเกินผู้บริโภค จากแบบจ าลอง    
ปัวซอง(Poisson) ด้วยซึ่งอยู่ในกลุ่ม แบบจ าลองจ านวนนับ (Count Models) เนื่องจากแบบจ าลอง
ปัวซองเป็นแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับส าหรับตัวแปรตามที่เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นค่าติดลบ     
จึงสอดคล้องกับอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่พิจารณาเป็นจ านวนครั้งในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งเป็น
จ านวนเต็มที่ไม่เป็นค่าลบแบบจ าลองปัวซอง เหมาะสมที่จะน ามาใช้เนื่ องจากมันสามารถใช้ได้ดี
ส าหรับข้อมูลจ านวนมากท่ีเก็บค่าได้เป็นศูนย์ รูปแบบฟังก์ชันส าหรับการคาดการณ์อุปสงค์ของปัวซอง
โดยปกติแล้วจะเป็นเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งง่ายในการ ประมาณการฟังก์ชันยกก าลัง ซึ่งต่างจาก
แบบจ าลอง โทบิต ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรับ รูปแบบฟังก์ชัน  เชิงเส้น ฟังก์ชันที่ยอมรับได้ของ
แบบจ าลองอุปสงค์เชิงนันทนาการ โดยทั่วไปจะพิจารณาจากข้อสันนิษฐานของการแจกแจงตัวแปร  
อุปสงค์ 𝑉 สามารถเป็นได้ตั้งแต่ 0 จนถึงค่าที่มากๆ ได้ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องทราบค่าสูงสุดที่
เก็บได้ของจ านวนการท่องเที่ยว ฟังก์ชันความหนาแน่นที่ควรจะเป็นแบบปัวซองถูกเขียนได้ดังนี้ 
 

  
โดยที่พารามิเตอร์ 𝜆𝑖 เป็นทั้งค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของการแจกแจง ซึ่ง E(𝑉𝑖 ) = 𝜆𝑖 
 
 แบบจ าลอง ที่ใช้โดยทั่วไปส าหรับข้อมูลเชิงนันทนาการ ถูกก าหนดให้เป็นฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลเนื่องจาก  𝜆𝑖>0 
  𝜆𝑖 = exp 𝑧𝑖𝛽 
 ดังนั้น ln𝜆𝑖 = 𝑧𝑖𝛽ท าให้เราได้ฟังก์ชันที่ควรจะเป็นในรูปของพารามิเตอร์ 𝛽 
 
 เราเก็บค่าจ านวนการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคล จากนั้นจึงใช้สมการข้างต้น เพ่ือหาความ
น่าจะเป็นของจ านวนการท่องเที่ยว ฟังก์ชันที่ควรจะเป็นของตัวอย่างจะกลายเป็น 

  
 
และฟังก์ชันที่ควรจะเป็นแบบล็อกคือ 

  
 แบบจ าลองปัวซองสามารถใช้เพ่ือค านวณส่วนเกินผู้บริโภคส าหรับการเข้าไปเยือนยังแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ใต้ฟังก์ชันอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ตัวแปรตามที่เก็บค่าได้ถูกตั้ง                



28 
 

 

ข้อสมมติว่าเป็นการสุ่มจากการแจกแจงแบบปัวซองด้วยค่าเฉลี่ย 𝜆𝑖 ในแบบจ าลองปัวซอง ค่าที่ได้มา
ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของฟังก์ชันอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ 
 
 𝐸(𝑉𝑖 ) = 𝜆𝑖 
 
 มูลค่าของการเข้าไปเยือนยังแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับพ้ืนที่ใต้เส้นอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ส าหรับ
ฟังก์ชันอุปสงค์แบบ เอกซ์โพเนนเชียล Choke Price (𝐶* ) มีค่าไม่จ ากัด พิจารณาจากรูปแบบอุปสงค์
พ้ืนฐาน : 𝑉 = 𝑒𝛽0 +𝛽1 𝐶 เมื่อ 𝐶 เป็นต้นทุนในการเดินทาง และ 𝛽0 สามารถเป็นได้ทั้งค่าคงที่หรือ
ฟังก์ชันตัวแปรร่วมที่นอกเหนือไปจากราคาของมันเอง ส าหรับค่าจ ากัด  𝐶 , 𝑉 = 𝑒𝛽0 +𝛽1 𝐶> 0 
ก าหนดให้ 𝐶0เป็นต้นทุนการเดินทางในปัจจุบัน ส่วนเกินผู้บริโภคส าหรับการเข้าไปเยือนยังแหล่ง
ท่องเที่ยวคือ 
 

  
 
 ซึ่งจะท าให้เราสามารถค านวณส่วนเกินผู้บริโภคแต่ละคนได้ 
 
3. การค านวณค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขาสก ด้วยเทคนิค
สมมติเหตุการณ์(CVM) รูปแบบค าถามปลายปิดชั้นเดียว (Close-Ended) 
 
 การศึกษาในครั้งนี้ ได้สอบถามความเต็มใจจะจ่าย ค่าธรรมเนียม ของนักท่องเที่ยว ในการเข้า
อุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งใช้ค าถามแบบปลายปิดโดยการเสนอราคาเพียงครั้งเดียวโดยใช้การ
สอบถามนักท่องเที่ยวว่าจะเดินทางมาอุทยานแห่งชาติ เป้าหมายอีกหรือไม่ ถ้าหากในอนาคตจะมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมสูงขึ้นเท่ากับอัตราใหม่ที่เสนอ ในการศึกษาครั้งนี้ได้สมมติให้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่
เป็น 50, 100, 150 และ 200 บาทต่อคน จากการเก็บค่าธรรมเนียม 40 บาทในปัจจุบัน 
 
 โดยแบบจ าลองที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมใน
อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นดังนี้ 
 
 𝑃𝑎𝑦𝑖 = 𝑓 (𝐵𝐼𝐷𝑖, 𝐸𝐷𝑈𝑖 , 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸𝑖 ) 
 
𝑃𝑎𝑦𝑖 คือ ความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยว ณ ราคาเสนอที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็น 
1 ถ้า นักท่องเที่ยวเต็มใจจะจ่าย เป็น 0 ถ้านักท่องเที่ยวไม่เต็มใจจะจ่าย 
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𝐵𝐼𝐷𝑖 คือ ระดับอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติเป้าหมายที่สอบถามนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ท าไว้ 4 ระดับราคา 
 
𝐸𝐷𝑈𝑖 คือ จ านวนปีที่ศึกษาในสถาบันการศึกษา (ปี) 
 
𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸𝑖 คือ รายได้ของนักท่องเที่ยว (บาท/เดือน) 
 
𝑖 คือ นักท่องเที่ยวคนที่ 𝑖 โดยที่ 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 
 
 การประมาณค่าพารามิเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณค่าความเต็มใจจะจ่ายเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวจะใช้แบบจ าลองโลจิต (ถ้าสมมติให้ความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงแบบโลจีสติกส์ ) 
และแบบจ าลองโพรบิต (ถ้าสมมติให้ความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงปกติ ) แล้วเปรียบเทียบค่า 
Log likelihood function โดยเลือกแบบจ าลองที่มีค่า Log likelihood function ที่สูงกว่ามาใช้
ค านวณค่าความเต็มใจจะจ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 
 
 3.1) การประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าธรรมเนียมเข้า อุทยานแห่งชาติเขาสก 
 
 ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ท าได้โดยการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมที่ระดับต่างๆ กับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงจากการปรับ
อัตราค่าธรรมเนียม ณ ระดับต่างๆ (อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, 2552) ซึ่งมีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
 
  1) ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยว ณ อัตราค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า 40 บาท ได้
โดยน าสัดส่วนของผู้ที่ยินดีจ่าย ณ ค่าธรรมเนียมต่างๆกันคูณด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 5 ปีล่าสุด 
(พ.ศ. 2552 – 2556) ผลคูณที่ค านวณได้ก็จะเป็นตัวเลขประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะมา
อุทยานแห่งชาติ เป้าหมายตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ 50, 100, 150, และ 200 บาทต่อคน (จ านวน
นักท่องเที่ยว เฉลี่ย 5 ปีล่าสุดของ อุทยานแห่งชาติเขาสก คือ75,264.00 คน) 
 
  2) หาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าธรรมเนียม (𝜀) ของการมาเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติเขาสก จากความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 
 

   
  โดยที่ 𝑄 คือจ านวนนักท่องเที่ยว 
 
   𝑃 คืออัตราค่าธรรมเนียม 
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  ซึ่งจะท าให้ทราบความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ณ ค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้นจาก 40 บาท
เป็น 50 บาท จาก40 บาทเป็น 100 บาท จาก 40 บาทเป็น 150 บาท และจาก 40 บาทเป็น 200 
บาท 
 
  3) ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมที่ระดับต่างๆกัน โดยการน าค่าประมาณ
การของจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะมา อุทยานแห่งชาติเขาสก ที่อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ คูณด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมนั้นๆจะท าให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่จะท าให้ อุทยานแห่งชาติเขาสก มีรายรับ
สูงสุด 
 

 
 

 

 

 

 


