
31 

 

   

 

ผลและวิจารณ์ 

ผล 

         ผลการศึกษาการก าหนดค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติเขาสก ได้ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพ่ือเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิจากนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่ งมีอายุตั้ งแต่  15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวแบบตัวต่อตัว ในช่วงเวลาเดือน มีนาคมถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2557 
 
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ 
อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา จังหวัดที่อยู่อาศัยและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 59.25
เพศหญิงร้อยละ 40.95 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.25 ส่วนใหญ่เป็นคน
โสดคิดเป็นร้อยละ 53.75 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.25 
มีอาชีพเป็นธุรกิจ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 35.25 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 25.20 
 
2. พฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลลักษณะการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว พาหนะที่
ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ลักษณะของกลุ่มเดินทาง จ านวนครั้งของการเดินทางมาท่อง เที่ยว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้รถยนต์ส่วนตัว
เป็นพาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน/แฟน 
คิดเป็นร้อยละ 40.75 ผู้ที่มาครั้งแรกในรอบปีมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.75 ผู้ที่มาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาสกส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 5 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 42 
 
3. การประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาสก 
 
  ในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์เชิงนันทนาการของ อุทยานแห่งชาติเขาสก ได้ท าการ
ประเมินโดยใช้เทคนิคต้นทุนการเดินทางรายบุคคล (ITCM) จากข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามใน
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวแบบตัวต่อตัว ในช่วงเวลาเดือนมถิุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และ
ช่วงเวลาเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 รวม 760 ชุด (จากทั้งหมด 800 ชุด โดยมีการ
กรองข้อมูลต้นทุนการเดินทางที่มากและน้อยกว่าความเป็นจริง ออก 5 เปอร์เซ็นต์) โดยการวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการเดินทางมาอุทยานแห่งชาติเขาสก (VISIT ; V) ในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี กับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเขาสก (TRAVCO ; TC) ดัง
ความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 
 𝑉𝑖 = 𝑓 (𝑇𝐶𝑖) 
 
 𝑉𝑖 คือ จ านวนครั้งในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเป้าหมายในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง/ปี) 
 
 𝑇𝐶𝑖 คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว (บาท/ครั้ง) 
 
 𝑖 คือ นักท่องเที่ยวคนที่ 𝑖 โดยที่ 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้หาส่วนเกินผู้บริโภค จากแบบจ าลองอุปสงค์เชิงนันทนาการด้วย 
แบบจ าลองโทบิต (Tobit Model) และแบบจ าลองปัวซอง (Poisson Model) ดังนี้ 
 
--> dstat;rhs=travco,visit$ 
=============================================================== 
Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 
=============================================================== 
TRAVCO  |  1912.89    1495.01      150.000      6900.00            760       0 
VISIT     |  1.51053    1.55357      1.00000      20.0000            760       0 
=============================================================== 
 
--> poisson;lhs=visit;rhs=one,travco$ 
Log likelihood function       -1133.632 
=============================================================== 
Variable      Coefficient      Standard Error    b/St.Er.|      P[|Z|>z]       Mean of X 
=============================================================== 
Constant     .60658821        .04662292      13.011       .0000 
TRAVCO     -.00010795       .213617D-04     -5.053       .0000        1912.88553 
=============================================================== 
 
--> tobit;lhs=visit;rhs=one,travco$ 
Log likelihood function       -1404.593 
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===============================================================
Variable       Coefficient      Standard Error    b/St.Er.      P[|Z|>z]       Mean of X 
=============================================================== 
Constant      1.79962767       .09051946      19.881       .0000 
TRAVCO       -.00015113      .372939D-04     -4.052       .0001        1912.88553 
Sigma          1.53604390       .03939869      38.987       .0000 
=============================================================== 
 
 3.1 การเลือกแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการค านวณต้นทุนการเดินทางที่เหมาะสม
ที่สุดนั้น พิจารณาจาก ค่า Log likelihood กล่าวคือ จะเลือกใช้แบบจ าลองที่มีค่าดังกล่าวสูงกว่า  
 
 จากผลการรันแบบจ าลอง จะพบว่าแบบจ าลองปัวซอง (Poisson Model) ให้ค่า Log 
likelihood function ที่สูงกว่า (เข้าใกล้ 1.00 มากที่สุด) ดังนั้นจึงเลือกใช้แบบจ าลองปัวซอง ในการ
หาส่วนเกินผู้บริโภค และพบว่าตัวแปรต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว  (TC)                       
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ียอมรับได ้(ค่า P-value ไม่เกิน 0.05) 
  
 3.2 การค านวณหาส่วนเกินผู้บริโภคจากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขาสก  ตาม
แบบจ าลองปวัซอง (Poisson Model) จะใช้สูตร 
 

  
 โดยที่  𝛽1 คือ สัมประสิทธิของต้นทุนการเดินทาง (Coefficient of TC) 
 
  𝑉+ คือ ค่าเฉลี่ยของอุปสงค์การท่องเที่ยว (Mean of V) 
 
 น าค่าสัมประสิทธิ์ของต้นทุนการเดินทางและค่าเฉลี่ยของอุปสงค์การท่องเที่ยวมาแทนค่าใน
สมการจะได้ค่าส่วนเกินผู้บริโภคต่อการมาท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
 

  
  = 

00010795.0

51053.1


  

 
  = 13,992.87 บาทต่อครั้ง 
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 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นจะได้มูลค่าของส่วนเกินผู้บริโภคเท่ากับ 13,992.87  บาทต่อครั้ง 
และจากข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยของอุทยานแห่งชาติเขาสก ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2552 
– 2556) จะสามารถค านวณจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีได้ 75 ,264 คนต่อปี เมื่อน ามาคูณกับ
ส่วนเกินผู้บริโภคต่อครั้ง จะท าให้สามารถค านวณมูลค่าผลประโยชน์เชิงนันทนาการ (Recreation 
Value ) ของอุทยานแห่งชาติเขาสกได้เท่ากับ 13,992.87 X 75,264 = 1,053,159,367.68 บาทต่อปี 
 
4. การค านวณค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก 
 
  ในการค านวณค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ได้ท า
การประเมินโดยใช้เทคนิคสมมติเหตุการณ์ (CVM) ในรูปแบบค าถามปลายปิดชั้นเดียว (Closed-end 
CVM) เพ่ือให้นักท่องเที่ ยวระบุว่าจะยังคงมาท่องเที่ ยวที่ อุทยานแห่ งชาติ เขาสกอีกหรือไม่                
ถ้าค่าธรรมเนียมในการเข้า อุทยานฯปรับขึ้นจาก 40 บาท เป็น 50,100,150 และ 200 บาท โดยการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 400 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะได้รับตัวค่าธรรมเนียมที่
ปรับขึ้นแบบสุ่มจาก 4 ค่าธรรมเนียมสมมติที่ก าหนดไว้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางสรุปนักท่องเที่ยวที่ตอบว่ายินดีจ่ายในระดับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมสมมติ(บาท) จ านวนผู้ยินดีจ่าย(คน) จ านวนตัวอย่าง(คน) สัดส่วนผู้ยินดีจ่าย 

50 65 100 0.65 

100 22 100 0.22 

150 13 100 0.13 

200 8 100 0.08 
 
 แบบจ าลองที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้ า
อุทยานแห่งชาติเขาสกในรูปแบบค าถามปลายปิดชั้นเดียว เป็นดังนี้ 
 
 𝑃𝐴𝑌𝑖 = 𝑓 (𝐵𝐼𝐷𝑖 , 𝐸𝐷𝑈𝑖 , 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸𝑖 ) 
 
 𝑃𝐴𝑌𝑖  คือ ความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยว ณ อัตราต่างๆ 
  
 𝐵𝐼𝐷𝑖  คือ อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานในระดับต่างๆ (บาท) 
 
 𝐸𝐷𝑈𝑖 คือ จ านวนปีที่ศึกษาในสถาบันการศึกษา (ปี) 
 
 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸𝑖  คือ รายได้ของนักท่องเที่ยว (บาท/เดือน) 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค านวณค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติ
เขาสก ด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit Model ; ถ้าสมมติให้ความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงแบบ  
โลจีสติกส์) และแบบจ าลองโพรบิต (Probit Model ; ถ้าสมมติให้ความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจง
แบบปกต)ิ ซ่ึงผลการรันโมเดล ได้ดังนี้ 
 
--> logit;lhs=cvmans;rhs=one,bid,edu,inc$ 
Log likelihood function       -184.5935      
===============================================================
Variable        Coefficient       Standard Error        b/St.Er.      P[|Z|>z]       Mean of X 
===============================================================
Constant      1.75387116         .69459935           2.525        .0116 
 BID            -.02252544          .00278540          -8.087        .0000       125.000000 
 EDU           -.04156958         .04110510           -1.011        .3119       14.5000000 
 INC           .187388D-04       .848271D-05          2.209        .0272       17525.9000 
=============================================================== 
 
--> probit;lhs=cvmans;rhs=one,bid,edu,inc$ 
Log likelihood function       -185.7092      
===============================================================
Variable        Coefficient        Standard Error        b/St.Er.      P[|Z|>z]      Mean of X 
=============================================================== 
Constant      1.09035148         .40897245            2.666        .0077 
 BID            -.01257885          .00147281           -8.541        .0000      125.000000 
 EDU           -.03193543          .02384586           -1.339        .1805      14.5000000 
 INC           .106185D-04        .493498D-05          2.152        .0314      17525.9000 
=============================================================== 
  
 จากผลการรันแบบจ าลอง เมื่อพิจารณาค่า Log likelihood function ของแบบจ าลองโลจิต
และโพรบิตจะพบว่าแบบจ าลองโลจิตมีค่า Log likelihood function สูงกว่า (เข้าใกล้ 1.00 มาก
ที่สุด) ดังนั้นจึงใช้แบบจ าลองโลจิต เพ่ือหาค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยาน
แห่งชาติเขาสก และพบว่าตัวแปรค่าคงที่จากการประมาณการ (Constant ; α) ราคาค่าธรรมเนียม
(BID) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ยอมรับได้ (ค่า P-value ไม่เกิน 0.05) สามารถน าค่าสัมประสิทธิ์จาก
แบบจ าลองโลจิต (Logit) มาค านวณเพ่ือหาค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียม ไดจ้ากสูตร ดังนี้  
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 โดยที่  𝛽1  คือ สัมประสิทธิ์ของระดับราคาเสนอ (Coefficient of BID) 
 
  𝛼  คือ สัมประสิทธิ์ค่าคงที่จากการประมาณการ (Coefficient of Constant) 
 
  𝛽𝑖  คือ สัมประสิทธิ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ (Coefficient of INC) 
 
  X𝑖  คือ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ (Mean of Variable) 
 
 ค่าจ านวนปีที่ศึกษาในสถาบันการศึกษา (EDU) และรายได้ของนักท่องเที่ยว (INC) ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (ค่า P-Value เกิน 0.05) จึงไม่น าค่าสัมประสิทธิ์และค่าเฉลี่ยของตัวแปร EDU 
และ INC มาร่วมค านวณ ดังนั้น จะสามารถค านวณค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 
 
 E(max WTP) = -(1.75387116/-0.02252544) 
    
   = 77.86 บาทต่อครั้ง 
 
 ดังนั้น ค่าความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก โดยเฉลี่ยจาก
ค าถามปลายปิดชั้นเดียวจึงเท่ากับ 77.86 บาทต่อครั้ง 
 
5. การประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก 
 
 ในการหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ท าได้
โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมระดับต่างๆ กับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สามารถประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยว ณ อัตราค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า 40 บาท ได้โดยน าสัดส่วน
ของผู้ที่ยินดีจ่าย ณ ค่าธรรมเนียมต่างๆกัน คูณด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 5 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2552 
– 2556) ซึ่งเท่ากับ 75 ,264 คนต่อปี ผลคูณที่ค านวณได้ก็จะเป็นตัวเลขประมาณการจ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะมาอุทยานแห่งชาติเขาสก ถ้าอัตราค่าธรรมเนียม ของอุทยานฯปรับขึ้นเป็น 
50,100,150 และ 200 บาทต่อครั้ง ดังปรากฏใน ตารางที่ 3 และแสดงเป็นเส้นอุปสงค์ของการเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาสก ได้ดังภาพที่ 6  
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ตารางที่ 3 ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวที่ระดับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมสมมติ (บาท) สัดส่วนผู้ยินดีจ่าย จ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยรายปี (คน) 

40 1 75,264 
50 0.65 48,922 
100 0.22 16,558 
150 0.13 9,784 
200 0.08 6,021 

 
 

 
ภาพที่ 6 เส้นอุปสงค์ของการมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาสก ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมข้ึน 
 
 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าธรรมเนียม (𝜀𝑝 ) ของการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา
สามารถหาไดจ้ากความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

  
 
 โดยที่  𝑄  คือ จ านวนนักท่องเที่ยว 
 
   𝑃  คือ อัตราค่าธรรมเนียม 
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 ซึ่งจะท าให้ทราบค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ณ ค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้นจาก 40 บาทเป็น 50 
บาท จาก 40 บาทเป็น 100 บาท จาก 40 บาทเป็น 150 บาท และจาก 40 บาทเป็น 200 บาท โดย
ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาที่ค านวณได้ จะมีค่าเป็นลบเสมอ เนื่องจากกฎ Law of 
Demand ท าให้ราคาเปลี่ยนแปลงสวนทางกับอุปสงค์ตลอดเวลา (การน ามาใช้จะใช้เป็นเลขบวก 
(Absolute) หากมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า มีความยืดหยุ่นมาก มักจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หากมีค่าน้อย
กว่า 1 แสดงว่า มีความยืดหยุ่นน้อย มักจะเป็นสินค้าจ าเป็น  หากมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า การ
เปลี่ยนแปลงของราคาจะไม่มีผลต่อรายรับรวม หากมีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า ไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าตลอดไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไร จึงเป็นสินค้าจ าเป็นอย่างยิ่ง  หากมีค่าเป็น ∞ 
แสดงว่า มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่ราคานั้นๆ อย่างไม่จ ากัดจ านวน แต่จะไม่
ซื้อเลยหากราคาขยับขึ้นเพียงนิดเดียว) รายละเอียดในตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 4 แสดงค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าธรรมเนียมเข้าเขาสก 
ค่าธรรมเนียม จ านวนนักท่องเที่ยว ค่าความยืดหยุ่น หมายเหตุ 

40 75,264 -  
50 48,922 -1.91 ค านวณที่ราคา 40 บาทไปที่ 50 บาท 
100 16,558 -1.49 ค านวณที่ราคา 40 บาทไปที่ 100 บาท 
150 9,784 -1.33 ค านวณที่ราคา 40 บาทไปที่ 150 บาท 
200 6,021 -1.28 ค านวณที่ราคา 40 บาทไปที่ 200 บาท 

  
 โดยจะพบว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของการมาเที่ยวเขาสกมีความยืดหยุ่นสูงในทุกช่วง
อัตราค่าธรรมเนียมที่ เปลี่ยน แสดงให้ เห็นว่ า ราคาที่ เพ่ิมขึ้นแม้ เพียงเล็กน้อย จะท าให้ยอด
นักท่องเที่ยวลดลงมาก ท าให้รายรับหรือรายได้รวมลดลง 
 
 เมื่อน าค่าอัตราค่าธรรมเนียมคูณด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวที่ประมาณการในแต่ละระดับราคา 
ท าให้สามารถทราบรายรับโดยประมาณของอุทยานแห่งชาติเขาสก ตามตารางท่ี 5 และภาพท่ี 7 
 
ตารางที่ 5 ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสกที่ระดับต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมสมมติ(บาท) จ านวนนักท่องเที่ยว(คน) รายรับรวมโดยประมาณ(บาทต่อปี) 

40 75,264 3,010,560 
50 48,922 2,446,100 
100 16,558 1,655,800 
150 9,784 1,467,600 
200 6,021 1,204,200 

 



39 

 

   

 

 
ภาพที่ 7 รายรับโดยประมาณของอุทยานแห่งชาติเขาสกที่อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 
 จากการเก็บค่าธรรมเนียม ณ ระดับราคาต่างๆ ได้ ซึ่งจากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าที่ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 40 บาท ยังคงเป็นค่าธรรมเนียมที่ท าให้อุทยานฯมีรายรับรวมจากการเก็บค่าธรรมเนียม
สูงสุด คือ 3,010,560 บาทต่อปี 
 

วิจารณ์ 
 

 จากผลการศึกษา แม้มูลค่าความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียม คือ 77.86 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราที่
อุทยานแห่งชาติจัดเก็บอยู่เกือบเท่าตัว ซึ่งน่าจะสามารถประกาศขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ได้ ถึง 80 
บาท แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มของค่าความยืดหยุ่นของเส้นอุปสงค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่ามีค่าความ
ยืดหยุ่นมาก หรือสูงในทุกอัตราราคา (ค่า absolute มากกว่า 1) แสดงให้เห็นว่า การขึ้นราคา
ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมอุทยาน แม้เพียงราคาไม่มาก จะมีผลท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงจนมีผล
ให้รายรับรวมจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลดลงตามไปด้วย แต่ถ้ารัฐมีนโยบายที่จะจ ากัดปริมาณ
นักท่องเที่ยว โดยเห็นว่า อัตราการเข้าท่องเที่ยวในปัจจุบันสูงกว่า สมรรถนะการรองรับของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมี การขึ้นราคาค่าธรรมเนียมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะสามารถจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยวได้ 
 
 อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติเขาสกเองยังไม่เคยมีการศึกษา Carrying Capacity อย่าง
จริงจัง โดยในการศึกษาครั้งนี้ ยังไม่ได้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีจ านวนเฉลี่ยรายปีสูงถึงร้อยละ 
73.72 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือรวมกันแล้วมากกว่าปีละ 100,000 คน การศึกษา CC ก่อนการ
ตัดสินใจ รวมถึงมูลค่าวามเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงควรได้รับการด าเนินการศึกษาต่อไป 


