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ตรวจอกสาร 
 

 อัตราคาธรรมนียมขຌาอุทยานหงชาติ฿นประทศเทย฿นปัจจุบันอาจเมเดຌสะทຌอนถึง
ประยชน์ทีไนักทองทีไยวเดຌรับทัๅงหมด ซึไงสามารถวัดเดຌดย฿ชຌทฤษฎีศรษฐศาสตร์ทีไวาดຌวยสวัสดิการ
ของผูຌบริภค ดย฿ชຌนวคิดรืไองสวนกินผูຌบริภค ิconsumer surplus) หรือความตใม฿จจะจาย 
ิwillingness to pay)  มืไอวัดคาสวัสดิการของผูຌบริภคจากการเปทองทีไยว฿นอุทยานหงชาติเดຌ
ลຌว กใสามารถน ามาก าหนดอัตราคาธรรมนียมทีไหมาะสมเดຌ 
 

กรอบนวคิดกีไยวกับการศึกษา 

 

 แ. นวคิดทางศรษฐศาสตร์กีไยวกับมูลคาทางศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

 มูลคาทางศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมบงมูลคาทางศรษฐกิจออกป็น 
โกลุม฿หญโ คือ ิแี มูลคากิดจากการ฿ชຌ ิuse value) ละิโี มูลคาทีไเมเดຌกิดจากการ฿ชຌ ิnon-

use value) 

1.1) มูลคากิดจากการ฿ชຌ ิuse value) บงออกป็น 3 ประภท คือ ิ1) มูลคากิด
จากการ฿ชຌทางตรง ิdirect use value) (2) มูลคาทีไกิดจากการ฿ชຌทางอຌอม ิindirect use value) 

ละ (3) มูลคาผืไอ฿ชຌ ิoption value) 

 

1.1.1)  มูลคาทีไกิดจากการ฿ชຌทางตรง ิdirect use value) มีทัๅงลักษณะ
การ฿ชຌบบ consumptive ละบบ non-consumptive ดยการ฿ชຌบบ consumptive คือการทีไ
มนุษย์฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรท า฿หຌปริมาณทรัพยากรทีไมีอยู฿นหลงก านิดลดนຌอยลงเป ชน การ
฿ชຌนๅ าพืไอการบริภค หรือผลิต฿นภาคอุตสาหกรรม การ฿ชຌนๅ าพืไอการกษตร การเปลาสัตว์ปຆาท า฿หຌ
จ านวนประชากรสัตว์ปຆาลดนຌอยลงการท าการประมงทะลซึไงท า฿หຌประชากรปลา฿นทะลลดลงฯลฯ 
ประยชน์มูลคาทีไกิดจากการ฿ชຌทางตรงอีกลักษณะหนึไง คือ ประยชน์ทีไเดຌจากการ฿ชຌบบ non-

consumptiven ซึไงป็นการ฿ชຌประยชน์ทีไเมเดຌท า฿หຌปริมาณของทรัพยากรลดนຌอยลงเปตอาจจะท า
฿หຌคุณภาพปลีไยนปลงเป ชน การดินปຆาพืไอทัศนศึกษา การด านๅ าดูปะการังซึไงลักษณะการ฿ชຌ
ประยชน์ทัๅงสองเมเดຌท า฿หຌปริมาณของปะการังลดนຌอยลง ตจ านวนนักด านๅ าอาจจะมีผลตอคุณภาพ
นๅ าทะลละสภาพของปะการังเดຌ 
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1.แ.โี  มูลค าทีไ กิดจากการ฿ชຌทางอຌอม ิindirect use value) ป็ น
ประยชน์ทีไเดຌจากทรัพยากรธรรมชาติ ชน ฿นดຌานการรักษาความสมดุลของระบบนิวศ ละสภาพ
ภูมิอากาศ ชน ปຆาตຌนนๅ ามีบทบาทส าคัญตอปริมาณละคุณภาพของนๅ าทารวมทัๅงการรักษาหนຌาดิน
ชัๅนบน ปຆาชายลนมีความส าคัญ฿นการป็นหลงอาหารละหลงอนุบาลปลา ละสัตว์นๅ าทะลฯลฯ 

    
1.1.3)  นอกจากมูลคาทีไกิดจากการ฿ชຌทัๅง 2 ประภททีไกลาวขຌางตຌน มูล

คาทีไกิดจากการ฿ชຌอีกลักษณะหนึไงทีไรียกวา option value หรือมูลคาผืไอ฿ชຌทีไหมายความวา 
มຌวามนุษย์อาจจะเมเดຌ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากร฿นปัจจุบันเมวาจะป็นทางตรงหรือทางอຌอมตกใมี
ความประสงค์ทีไจะกใบรักษาทรัพยากรนัๅนเวຌพืไอทีไจะ฿ชຌประยชน์เดຌ฿นวันขຌางหนຌา  กรณีทีไมีความ
ประสงค์จะกใบรักษาเวຌพืไอ฿ชຌประยชน์องกใจะป็นมูลคาทางตรง ตถຌามีความตຌองการทีไจะกใบ
รักษาทรัพยากรเวຌพืไอ฿หຌลูกหลานภายภาคหนຌากใจะป็น bequest value ซึไงจัดป็นมูลคาทีไเมเดຌกิด
จากการ฿ชຌลักษณะหนึไง 

 

  1.2)  มูลคาทีไเมเดຌกิดจากการ฿ชຌ ิnon-use value) ประกอบดຌวย มูลคาของการคง
อยู (existence value) ละ มูลคาทีไกใบรักษาเวຌพืไอ฿หຌคนรุนหลังเดຌ฿ชຌ฿นวันขຌางหนຌา ิbequest 
value) มูลคาของการคงอยู ปลตามตัวกใคือ มูลคาของการรักษาทรัพยากรเวຌ฿หຌคงอยู มຌวาราเมคิด
วาราจะ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินัๅนเมวา฿นวันนีๅหรอืวันขຌางหนຌา ยกตัวอยาง ชน อุทยาน
หงชาติดอยอินทนนท์ คนเทยจ านวนเมนຌอยอาจจะเมคยเปทีไยวอุทยานหงชาติดอยอินทนนท์ 
ละเมคิดวา฿นอนาคตจะเปอุทยานหงชาติดอยอินทนนท์ ตส าหรับคนเทยนัๅนอุทยานหงชาติดอย
อินทนนท์มีคาของ การคงอยู คือ พียงรูຌวายังมอุีทยานหงชาติดอยอินทนนท์ซึไงป็นพืๅนทีไทีไมีความ
หลากหลายของทรัพยากรชีวภาพกใพียงพอลຌว นอกจากนัๅน อุทยานหงชาติดอยอินทนนท์ กใอาจจะ
มี bequest value ดຌวย กใคือ มูลคาของอุทยานหงชาติดอยอินทนนท์พืไอทีไจะรักษาเวຌ฿หຌป็นของ
ลกูหลานคนเทย  (กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช, 2553.) 
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ภาพทีไ 1 องค์ประกอบของมูลคาศรษฐกิจรวมของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
 
 โ. ครืไองมือ฿นการประมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 
 ครืไองมือ฿นการประมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม บงออกป็น 3 กลุม
฿หญโ คอื 
 
   2.1) วิ ธี ก ารวัดการ ปลีไ ยนปลงของประสิ ทธิภ าพการผลิ ต  ิChange in 
Productivity Approach) ป็นวิธีการวัดมูลคาทางศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ฿นกรณีทีไมนุษย์
฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทางตรง฿นลักษณะการบริภคทีไท า฿หຌปริมาณ
ปลีไยนปลงเป หรือการ฿ชຌบบ consumptive 
 
  2.2)  วิธีการวัดความพึงพอ฿จปຂดผย ิRevealed Preference) ฿ชຌวัดมูลคาส าหรับ
การ฿ชຌประยชน์ทางตรง฿นลักษณะการบริภคทีไเมเดຌท า฿หຌปริมาณปลีไยนปลงเป หรื อ non-
consumptive ชน ประยชน์ทีไเดຌจากการดินทางเปหลงทองทีไยวทางธรรมชาติ 
 
  2.3)  วิธีวัดความพึงพอ฿จทางตรง ิStated Preference) ฿ชຌวัดมูลคาจากการ฿ชຌ
ประยชน์ทางตรง฿นลักษณะ non-consumptive ละมูลคาการ฿ชຌประยชน์ทางอຌอมชนกัน ต
ดยทัไวเปลຌววิธี Stated Preference มักจะ฿ชຌ฿นการประมินมลูคาทีไเมเดຌกดิจากการ฿ชຌ หรือ non-
use value (กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช, 2553.) 
 



6 

 

   

 3. นวความคิดกีไยวกับความพึงพอ฿จหรือความตใม฿จ 
 
 วอลมน ิBenjamin B. Wolman1973 : 384) ฿หຌความหมายวา ความพึงพอ฿จ หมายถึง
ความรูຌสึกิFeeling) มีความสุขมืไอคนราเดຌรับผลส ารใจตามจุดมุงหมาย ิgoals) ความตຌองการ (want) 
หรือรงจูง฿จ ิmotivation) 
  
 วิมลสิทธิ ิโ5โๆ : ็ไี ฿หຌความหมายวา ความพึงพอ฿จป็นการ฿หຌคาความรูຌสึกของคนรา      
ทีไสัมพันธ์กับระบบลกทัศน์ทีไกีไยวกับความหมายของสภาพวดลຌอม คาความรูຌสึกของบุคคลทีไมีตอ
สภาพวดลຌอมจะตกตางกัน ชน ความรูຌสึกดี/ลว พอ฿จ/เมพอ฿จ สน฿จ/เมสน฿จ ป็นตຌน 
 
 4 นวความคิดละทฤษฎีทีไกีไยวกับความตใม฿จทีไจะจาย ิWillingness to Pay) 
 
  4.1) ความส าคัญของความตใม฿จทีไจะจาย 
 
  ฿นการด ารงชีวิตของมนุษย์฿นปัจจุบัน เดຌน าอาทรัพยากรธรรมชาติมา฿ชຌดยผาน
กระบวนการผลิตทัๅง฿นดຌานกษตรกรละอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีตางโ มากมาย สิไงหลานีๅกอ฿หຌกิดมลพิษละความสืไอมทรม สงผลกระทบตอคุณภาพ
สิไงวดลຌอม฿น 4 ดຌาน คือ มีการปลีไยนปลงทางชีวภาพ กายภาพ การ฿ชຌประยชน์ของมนุษย์ละ
คุณภาพชีวิต 
 
  4.2) นวความคิดกีไยวกับความตใม฿จทีไจะจาย 
 
      4.2.1) นวความคิด กีไยวกับความตใม฿จทีไจะจาย: หลักทางจิตวิทยา 
 
    ประภาพใญ ิโ5โเี เดຌกลาวถึงรืไอง พฤติกรรมทางดຌานทัศนคติวาป็น
พฤติกรรมทีไกีไยวกับความสน฿จ ความรูຌสึก ทาทีความชอบ เมชอบ การ฿หຌคุณคาการรับ การปลีไยน 
หรือการปรับปรุงคานิยมทีไยึดถืออยู 
  
   4.โ.โี ขัๅนตอนการตอบสนอง ิResponding) 
 
     พฤติกรรม฿นขัๅนนีๅกิดตอนืไองจากพฤติกรรม฿นขัๅนทีไลຌว คือการรับหรือการ
฿หຌความสน฿จตอสถานการณ์หรือสิไงรຌาตางโ ฿นขัๅนนีๅบุคคลจะถูกจง฿จ฿หຌกิดความสน฿จอยางตใมทีไ 
(Actively Attending) ซึไ งหมายความวาบุคคลนัๅนเดຌกิดความรูຌสึกผูกมัดตนองตอสิไงรຌาหรือ
สถานการณ์ทีไมากระตุຌน฿นขัๅนนีๅอาจกลาวเดຌวา บุคคลนัๅนอาจกิดความสน฿จอยางทຌจริง ซึไงความ
สน฿จกิดขึๅนกใหมายความวา  ขามีสวนกีไยวขຌองหรือมีความรูຌสึกผูกมัดกับวัตถุสิไงของ สถานการณ์



7 

 

   

หรือปรากฏการณ์หนึไงซึไงจะท า฿หຌบุคคลนัๅนพยายามท าปฏิกิริยาตอบสนองบางอยาง หรือเดຌรับความ
พึงพอ฿จจากการมีสวนรวมหรือจากการท ากิจกรรมนัๅน฿นขัๅนตอนนีๅมีสวนประกอบ 3 สวนคือ 
 
    1) การยินยอม฿นการตอบสนอง ิAcquiescence in Responding) 
อาจ฿ชຌค าวา "ชืไอฟัง" ทนพฤติกรรมวามีการยินยอม฿นการตอบสนองตการท าปฏิกิริยาตอบสนอง
ของบุคคล฿นขัๅนนีๅเมเดຌสดงวา ขายอมรับถึงความจ าป็นหรือประยชน์จากการท าปฏิกิริยานัๅนโ 
 
    2) ความตใม฿จทีไจะตอบสนอง ิWillingness in Responding)  
฿นขัๅนบุคคลจะกิดความรูຌสึกผูกมัดทีไจะท าปฏิกิริยาบางอยางมิ฿ชพียงพืไอหลีกลีไยงจากสิไงเมพอ฿จ
หรือหลีกลีไยงการลงทษ ตนืไองมาจากความตใม฿จของบุคคลนัๅนจริงโ อาจจะกลาวเดຌวา บุคคลนัๅน
กิดความสมัคร฿จทีไจะกระท า ซึไงป็นผลมาจากการคัดลือกของบุคคลนัๅนอง 
 
    3) ความพอ฿จ฿นการตอบสนอง ิSatisfaction in Respond) ฿นขัๅนนีๅ
สืบนืไองมาจากการตใม฿จทีไจะตอบสนอง อาจจะออกมา฿นรูปของความพอ฿จ ความสนุกสนาน ป็นตຌน 
 
  4.3) นิยามความตใม฿จทีไจะจาย ิWillingness to Pay) 
 
  Freeman (1979 : 239) ฿หຌค าจ ากัดความของความตใม฿จทีไจะจายเวຌวา  "ความตใม
฿จทีไจะจาย คือผลประยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของสิไงวดลຌอมดยบุคคล฿นสังคมจะสดง฿น
ทางตรงหรือทางอຌอมกใเดຌ" 
 
   Siebert (1981 : 143) เดຌกลาววาความตใม฿จทีไจะจายป็นเปพืไอปรับปรุงคุณภาพ
สิไงวดลຌอม฿นระดับตางโ ซึไงจะท า฿หຌราทราบถึงมูลคารวมของคุณภาพสิไงวดลຌอมของสังคม 
 
  รืองดช ิ โ5ใแ : ็โ-็ใ ี กลาวถึงความตใม฿จทีไจะจายสินคຌาสาธารณะวา        
ป็นสินคຌาทีไเมสามารถจะกัดกัๅนผูຌ฿ดผูຌหนึไงเม฿หຌขาเป฿ชຌหรือรับบริการจากสินคຌานัๅนเดຌมืไอผูຌบริภค
หรือผูຌบริการทราบวาจะเดຌรับบริการดังกลาวดยเมมี฿ครสามารถจะกัดกัๅนตนองเดຌกใจะตຌองซอนรຌน
ความรูຌสึกทีไตຌองการสินคຌาเวຌดยเมปຂดผยละจะเมขຌารวมสียคา฿ชຌจาย฿นการจัดสรຌางหรือจัดหา
บริการนีๅพราะทราบวาอยางเรสียตนกใจะเดຌรับประยชน์จากสินคຌานีๅ 
 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2528 กลาววาความตใม฿จ หมายถึง 
ความมี฿จ  มี฿จสมัครดຌวยยินดี ฉะนัๅน ความตใม฿จทีไจะจายจึงหมายถึง  บุคคลมีความยินดีทีไจะจาย
คาบริการดຌวยความสมัคร฿จ 
 
  4.ไี ปัจจัยทีไมีผลตอความตใม฿จทีไจะจาย 
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  Horst Siebert (1981 : 156 ) กลาววาความตใม฿จทีไจะจาย฿นตละบุคคลขึๅนอยูกับ
ตัวปรตางโ คือ 
 
   4.4.1ี ทัศนคติทีไมีตอสังคม ิAttitude Toward Society) 
  
    ทัศนคติ คือ ความนຌมอียงของความรูຌสึกนึกคิด หรือความคิดหในของ
บุคคลทีไสดงหในเดຌจากค าพูดหรือพฤติกรรมซึไงสดงออกตอสิไง฿ดสิไงหนึไง   อาจป็นบุคคลสิไงของ
หรืออืไนโ ละทัศนคติยังมีสวนมากทีไจะสงผล฿หຌคนรา สดงพฤติกรรมอยาง฿ดอยางหนึไงออกมาดຌวย 
ิประภาพใญ 2520 : 1) ดยทัไวเปลຌวชืไอวาทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
 
    ทัศนคติป็นความรูຌสึกทางดຌานบวก ละลบของตละคนทีไมีตอสิไงวดลຌอม
ทางสังคม ท า฿หຌบุคคลพรຌอมทีไจะตຌตอบออกมาป็นพฤติกรรม ิพรพิมล 2528 : 82) ทัศนคติตกตาง
จากความชืไอ ความชืไอป็นสวนประกอบสวนหนึไงของทัศนคติตความชืไอมิเดຌประกอบดຌ วย
ความรูຌสึกละอารมณ์รวมทัๅงความพรຌอมทีไจะสดงออกป็นพฤติกรรม สวนความคิด ิOpinion) นัๅน
ป็นการสดงทัศนคติออกมาปรากฏ฿หຌผูຌอืไนทราบดย฿ชຌภาษาป็นสืไอ ดังนัๅน ราสามารถวัดทัศนคติ
ของบุคคลเดຌดยพิจารณาจากภาษาทีไบุคคลสดงออกหรือพิจารณาจากความคิดหในนัๅนอง        
สวนขຌอทใจจริง ิFact) นัๅนเมมีลักษณะของความรูຌสึกละการประมินอยูดຌวย ซึไงตกตางจากทัศนคติ  
 
   ทัศนคติป็นสิไงทีไกิดจากการรียนรูຌดยทัไวเปประกอบดຌวยองค์ประกอบ ใ 
ดຌาน คือองค์ประกอบดຌานความรูຌชิงประมาณคา องค์ประกอบดຌานความรูຌสึกละองค์ประกอบดຌาน
ความพรຌอมทีไจะสดงออก ทัศนคติทีไดีคือ กอ฿หຌกิดการสรຌางงานสรຌางอาชีพละทัศนคติทีไเมดีคือ 
กอ฿หຌกดิปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสภณีขยะมูลฝอย-นๅ าสีย ป็นตຌน 
 
   4.4.2) ความถีไ฿นการ฿ชຌทรัพยากร ิFrequency and Intensity of Use) 
 
    พบวาบุคคลมีสวนกีไยวขຌองกับการน าทรัพยากรธรรมชาติมา฿ชຌประยชน์
ละท า฿หຌกิดปัญหามลพิษ จะมีการสนับสนุนตอรืไองปງองกันสิไงวดลຌอม฿นระดับตไ ากวาผูຌอืไน ซึไง
สอดคลຌองกับการศึกษาของ smith (1971 : 305-306 ) ซึไงพิสูจน์วา บุคคลผูຌมีสวนกีไยวขຌองดยตรง
ตอการน าทรัพยากรธรรมชาติมา฿ชຌประยชน์จะมีทัศนคติทีไละลยธรรมชาติ 
 
   4.ไ.ใี ระดับการรับรูຌขาวสาร ิThe Level of Application Information                         
Available) 
  
    ขาวสารป็นปัจจัยส าคัญทีไจะชวย฿นการประกอบการตัดสิน฿จของมนุษย์ 
วุฒิชยั จ านง ิโ5โใี การรับรูຌขຌอมลูขาวสาร ฿นกรณีทีไมนุษย์กิดความเมน฿จ฿นรืไองรืไองหนึไง ความ
ตຌองการขาวสารจะพิไมมากขึๅน พืไอตຌองการรูຌละขຌา฿จ฿นสิไงนัๅน รวมทัๅงการนะน า฿นการปฏิบัติ฿หຌ
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ถูกตຌอง Roger (1971 : 145-252)  กลาวเวຌวา กระบวนการติดตอสืไอสารนัๅนประกอบดຌวยผูຌสงสารหรือ
หลงก านิดสาร ชองทางการสืไอสาร ละผูຌรับสาร ชองทางการสืไอสารบงออกป็น 2 ชองทาง คือ 
 

     1) ชองทางการสืไอมวลชน ิMass Media Channel) ป็น
วิธีการถายทอดสารดย฿ชຌสืไอมวลชนป็นสืไอ฿นการน าขาวสาร ชน หนังสือพิมพ์ วารสาร สิไงพิมพ์อืไนโ 
ภาพยนตร์วิทย ุทรทัศน ์ป็นตຌน 
 

     2) ชองทางการสืไอสารระหวางบุคคล ิInterpersonal 
Channel) ป็นการตดิตอระหวางบคุคลพืไอถายทอดขาวสารถงึผูຌรบั ซึไงเดຌก พืไอนฝูง฿กลຌชดิ ป็นตຌน 
 
   4.4.4) รายเดຌ (Income) 
 
   รายเดຌจัดวาป็นตัวปรทีไส าคัญตัวหนึไงทีไมีสวน฿นการก าหนดความตใม฿จทีไ
จะจาย กลาวคือ ความตใม฿จทีไจะจายตຌองมีความสอดคลຌองกับความสามารถทีไจะจาย ิAbility to 
pay) ซึไงความสามารถทีไจะจายนีๅสามารถวัดละประมินเดຌจากรายเดຌของบุคคลคือ บุคคลทีไมีรายเดຌ
สูงจะมีความตຌองการคุณภาพสิไงวดลຌอมทีไดีมากกวาบุคคลทีไมีรายเดຌตไ า 
 
  4.5) ทฤษฎีทีไกีไยวกับความตใม฿จจาย 
 
   ฿นการประมินมูลคาสิไงวดลຌอม ซึไงป็นสิๅนคຌาสาธารณะทีไทຌจริง ิPure public 
good) นัๅ นมีหลักทฤษฎีทีไ ถูกน ามา฿ชຌ ฿นการพิจารณา คือ หลักการส วน กินของผูຌบ ริ ภค                 
ซึไงป็นการค านวณจากสวนตางของจ านวนงินทีไผูຌบริภคตใม฿จจาย฿นการบริภคหรือ฿ชຌบริการสินคຌา
นัๅนกับจ านวนทีไผูຌบริภคจายจริง ณ ระดับราคาตลาด Nick Hanley and Clive  L.Spash  เดຌกลาว
เวຌ฿นทฤษฎีสวัสดิการผูຌบริภค  (Consumer Welfare Theory ) กีไยวกับหลักการสวนกินของ
ผูຌบริภค ดังนีๅ 
 

   4.5.1  Dupuit Surplus Dupuit (1844)  อธิบายถึงสวนกินของผูຌบริภค
วาป็นสวนตางระหวางราคาทีไผูຌบริภคจาย 
 

 
ภาพทีไ โ Dupuit Consumer’s Surplus 
ทีไมา : Nick Hamley and Clive L.Spash Cost-Benefit Analysis and the Environment, 1993. 



10 

 

   

                      ฿นการซืๅอสินคຌาจริงโกับราคาทีไลูกคຌามีความตใม฿จจะจาย ละมืไอบริภค
มากขึๅนความตใม฿จจะจายจะลดนຌอยลง ตัวอยางชน การดืไมกาฟกຌวรก฿นวันหนึไงโจะ฿หຌความ
พอ฿จสูงสุดกวากาฟกຌวถดัมา ป็นตຌน จากภาพทีไ โ สวนกนิผูຌบริภคคือ ผลรวมของพืๅนทีไสีไหลีไยมทีไ
อยูหนือตละราคาตเมรวม พืๅนทีไ฿ตຌราคา Po 
 
                4.5.2 Consumer’s Surplus 
 
    Marshall เดຌคຌนพบสวนกินของความพอ฿จทีไทຌจริงภาย฿ตຌมาตรการทาง
การงินของสวัสดิการผูຌบริภค ขาท า฿หຌหในวาสวนกินผูຌบริภคปรากฏชัดจนดຌวยสามหลีไยมสຌนคຌง
ภาย฿ตຌสຌนอุปสงค์ทัไวเป฿นภาพทีไ ใ สดงสຌนอุปสงค์สวนบุคคล ิD) ของมารชล์ทีไน านวคิดของดูว์
ปุย ิDupuit) มาสรຌางป็นสຌนอุปสงค์ตอนืไอง ละ฿นพืๅนทีไ abc (พืๅนทีไ฿ตຌสຌนอุปสงค์ตหนือสຌน
ราคาี จะป็น Net benefit ของผูຌบริภค฿นการซืๅอสินคຌาปริมาณ od ซึไงกใคือสวนกินของผูຌบริภค
นัๅนอง 
 

 
ภาพทีไ 3  Marshallian Consumer’s Surplus 
ทีไมา: Nick Hamley and Clive L.Spash Cost-Benefit Analysis and the Environment,1993. 
 
   การปลีไยนปลงคาของงินนัๅนเมเดຌรับรองถึงการปลีไยนปลงของความพึง
พอ฿จของผูຌบริภคสมอเป การปลีไยนปลงคาของงินนัๅนขึๅนอยูกับล าดับการกดิขึๅนกอนหลังของสิไงทีไ
ปลีไยนปลง ปัญหานีๅกิดขึๅนมืไอการปลีไยนปลงของราคากิดขึๅน฿นสินคຌามากกวา 1 ชนิด หรือ การ
ปลีไยนปลงของรายเดຌละราคากิดขึๅน฿นวลาดียวกัน ฿นสถานการณ์ชนนีๅล าดับ การกิดขึๅน
กอนหลังของการปลีไยนปลงมีผลตอขนาดผลลัพธ์ทีไกิดขึๅน ซึไงรียกวา path dependence 
 
   หากการปลีไยนปลงของราคาละรายเดຌกิดขึๅนพรຌอมโกันสวนกิน
ผูຌบริภคจะคงสภาพอยูกใตอมืไอความยืดหยุนของรายเดຌป็นศูนย์นัๅนหมายถึงจ านวนการบริภคจะ
ยังคงทาดิมมืไอรายเดຌปลีไยนปลง ฿นกรณีทีไการปลีไยนปลงของราคากิดขึๅนมากกวา 1 สวนกิน
ผูຌบริภคจะคงสภาพอยูกใตอมืไอความยืดหยุนของอุปสงค์ตอรายเดຌ฿นสินคຌาตางโทีไมีราคาปลีไยนปลง
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นัๅนทากัน ิถຌาราคาของสินคຌาตางโ ปลีไยนปลง ความยืดหยุนของอุปสงค์ตอรายเดຌ฿นสินคຌาตางโ 
จะตຌองทากับ 1 นัๅนหมายความวาผูຌบริภคจะตຌองจัดสรรการบริภค฿นสินคຌาตางโ ฿หຌทาทียมกัน 
ยกตัวอยางชน การพิไมขึๅนของรายเดຌ 10 ปอร์ซในต์จะท า฿หຌการบริภคนยละนๅ ามันชืๅอพลิง
พิไมขึๅน อยางละ 5 ปอร์ซในต์ (ถຌามีการบริภคสินคຌาสองอยางนีๅทานัๅน การพิไมขึๅน 10 ปอร์ซในต์
ของรายเดຌ จะท า฿หຌการบริภคสินคຌาสองอยางนีๅพิไมขึๅน 10 ปอร์ซในต์) 
 
   หากการบริภคป็นเปภาย฿ตຌขຌอจ ากัดนีๅลຌว ปัญหาตางโ จะเมกิดขึๅน ต
฿นความป็นจริง ถึงมຌวาจะมีสินคຌาบางอยางทีไมีความยืดหยุนของรายเดຌทากับศูนย์ชน กลือ  ป็น
ตຌน ตสินคຌาอืไนโนัๅนมืไอรายเดຌปลีไยนปลงจะสงผล฿หຌการบริภคปลีไยนปลงดຌวย ถึงมຌวา path 
independence จะเม฿ชปัญหา การปลีไยนปลง฿นคาของงินพืไอทีไจะวัดสวนกินผูຌบริภคอาจจะ
เมเดຌป็นตัวทีไสดงถึงการปลีไยนปลง฿นความพึงพอ฿จดຌวย ทัๅงนีๅพราะ ความพึงพอ฿จหนวยสุดทຌาย
ของงนิ นัๅนอาจขึๅนอยูกับราคาสินคຌาละรายเดຌทีไปลีไยนปลงเป 
 
   ถຌากิดการปลีไยนปลง฿นคาของงิน การวัดสวนกินผูຌบริภคกใจะลຌมหลว 
ดังนัๅนมาร์ชล์จึงตัๅงสมมติฐาน฿หຌ MUM (Marginal utility of money)  คงทีไดຌวยหตุผล โ ประการ
คือ ประการรก พืไอยินยอม฿หຌการ฿ชຌงนิป็นดรรชนีส าคัญของความพึงพอ฿จ ประการทีไสอง พืไอ฿หຌ
มัไน฿จวามืไอกิดการลืไอนเปตามสຌนอุปสงค์พืๅนทีไสามหลีไยม฿ตຌสຌนอุปสงค์ป็นสวนกินผูຌบริภคทีไ
กิดขึๅนจริง พืไอ฿หຌ MUM คงทีไมืไอราคาสินคຌาปลีไยนปลง  ความยืดหยุนของอุปสงค์ตอราคาตຌอง
ทากบั แ ละความพึงพอ฿จหนวยสุดทຌายของสินคຌาตຌองเมมีผลกระทบดຌวย 
 
   การ฿ชຌสวนกินผูຌบริภคป็นตัววัดความพึงพอ฿จนัๅน จะมีปัญหาทันทีทีไ 
MUM ปลีไยนตามราคาสินคຌาละรายเดຌทีไปลีไยนปลง ถຌาปัญหานีๅน าเปรวมกับการวิคราะห์บบวัด
ความพึงพอ฿จป็นหนวยยูทิลเดຌ (cardinal utility) สวนกินผูຌบริภคทีไวัดดยมาร์ชล์นัๅนเมป็นทีไ
ยอมรับ ตอยางเรกใตามการวิคราะห์บบวัดความพึงพอ฿จป็นหนวยยูทิลเดຌ  นัๅน ถูกทนทีไดยการ
วิคราะห์บบวัดความพึงพอ฿จป็นหนวยยูทิลเมเดຌ ท าเดຌพียงการจัดล าดับกอนหลัง ชอบมากกว า 
หรอืชอบนຌอยกวา ิordinal utility analysis) ซึไงน าสนอดย Hicks ละท า฿หຌ Hicks นัๅน 
  
   ถຌาความพึงพอ฿จหนวยสุดทຌายของงินนัๅนคงทีไป็นการบอก฿หຌทราบวา อุป
สงค์ตຌองการทีไจะ฿หຌ MUM คงทีไนัๅน สามารถป็นเปเดຌจริง ละอาจมีทากับผลกระทบพียงลใกนຌอย
หรือทบเมมีผลลยจากรายเดຌ 
 
   ฿นกรณีทีไผูຌบริภคจายงินพืไอซืๅอสินคຌาทีไ พิไมขึๅน ตป็นสัดสวนพียง
ลใกนຌอย มืไอทียบกับยอดรวมรายเดຌทัๅงหมด ซึไงยังถือวา คา MUM ยังคงทีไ 
 
   ดังนัๅน ฿นทางปฏิบัติการวัดสวนกินผูຌบริภคนัๅนจะปลีไยนปลงขึๅนอยูกับ
ความซับซຌอน฿นการวิคราะห์ถຌาราคาสินคຌาอยางหนึไงปลีไยนเปซึไงป็นคา฿ชຌจายพียงลใกนຌอย               
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มืไอทียบกับบรรดาคา฿ชຌจายทัๅงหมด฿นการบริภค MUM กใเมมีผลกระทบตอสวนกนิผูຌบริภค ตถຌา
มีสินคຌาหลายอยางมีราคาปลีไยนปลงเปละกระทบตอคา฿ชຌจายสวน฿หญ฿นการบริภค ขนาดของ
สวนกินผูຌบริภคจะยังนຌอยลงพืไอทีไจะ฿หຌสมดุล กับการปลีไยนปลง฿นสวนกณฑ์ทีไกิดขึๅนจริง การ
วิคราะห์บบวัดความพึงพอ฿จป็นหนวยยูทิลเดຌ ซึไงป็นการ฿หຌความสน฿จกับการปลีไยนปลงทีไมี
ความสัมพันธ์ของสิไงตางโ ทีไกดิขึๅนนัๅน ยินยอม฿หຌการวัดการปลีไยนปลงของงินป็นตัววัดสวัสดิการ
ผูຌบริภคมีการพัฒนา ซึไงเมป็นเปตามขอสมมติฐานของทฤษฎีสวัสดิการผูຌบริภค ิConsumer 
Welfare Theory )อยางทຌจริง สวนกินผูຌบริภคซึไงป็นตัวชีๅวัดสวัสดิการดยตัวของมันอง จะป็น
จรงิตามสมมตฐิานรก ถຌาสมมตฐิานนัๅน฿ชຌค าจ ากัดความดยการวัดความพึงพอ฿จป็นหนวยยูทิลเมเดຌ 
 
 5. การประมินมูลคาบบวิธีตຌนทุน฿นการดินทาง (Travel Cost Method: TCM) 
 
 ป็ นการประมินมู ลค า จากค า฿ชຌ จ าย ฿นการดินทาง  ซึไ ง ป็ นวิ ธีการ฿หຌ มู ลค ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติทีไเมอยู฿นระบบตลาดดย฿ชຌคา฿ชຌจาย฿นการดินทางป็นตัวทนราคาละ฿ชຌ
พฤติกรรมการบริภคของบุคคลมาอธิบาย กลาวคือ นักทองทีไยวป็นผูຌมีหตุผลจากการปรียบทียบ
ระหวางคา฿ชຌจาย฿นการดินทางมาทองทีไยวกับผลประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการทองทีไยว หาก
คาดวาจะเดຌรับความพึงพอ฿จมากกวาคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง นักทองทีไยวกใจะตัดสิน฿จดินทางมา
ทองทีไยว รวมทัๅงนักทองทีไยวตຌองสียคา฿ชຌจาย฿นการดินทางตกตางกันเป  ดังนัๅนผูຌทีไอยู฿กลຌหลง
ทองทีไยวจึงมีนวนຌมทีไจะดินทางเปทองทีไยวมากกวาผูຌทีไอยูเกลจากหลงทองทีไยว นืไองจากสีย
คา฿ชຌจายละคาสียวลา฿นการดินทางนຌอยกวา ดยสามารถสรຌางสຌนอุปสงค์หลงทองทีไยวนัๅนเดຌ
จากความสัมพันธ์ระหวางจ านวนครัๅงของการดินทางมาทองทีไยวกับคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง รวมกับ
ขຌอมูลคุณลักษณะของนักทองทีไยว พืๅนทีไภาย฿ตຌสຌนอุปสงค์จะสะทຌอนถึงมูลคาประยชน์ของหลง
ทองทีไยว 

 
 
ภาพทีไ ไ อุปสงค์ของบุคคลส าหรับสินคຌา฿ดโ ตามนวความคิดของมาร์ชล 
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 6. การประมินมูลคาดยวิธีหตุการณ์สมมติ ิContingent Valuation Method: CVM) 
 
  CVM ป็นวิธีการวัดมูลคาสิไงวดลຌอมทางตรง฿นการประมินคาสินคຌาละบริการ ทีไเมผาน
ตลาด หลักการส าคัญของ CVM คือ ความตใม฿จทีไจะจายของผูຌตอบสัมภาษณ์฿นรืไองความตใม฿จจาย 
ิWTP) ละความตใม฿จทีไจะเดຌรับการชดชย (WTA) พืไอจะปลีไยนปลงคุณภาพสิไงวดลຌอม฿หຌดีขึๅน 
ภาย฿ตຌตลาดสมมติ Hamley Nick and Clive L.Spash , 1993  CVM เดຌรับความนิยมมาก฿นชวง
สองศตวรรษทีไผานมา ดังจะหในเดຌจากจ านวนงานวิจัยกวา 100 ชิๅน ฿นประทศสหรัฐอมริกาละอีก
มากมาย฿นประทศยุรป CVM ป็นการศึกษาทีไส ารวจความคิดหในของกลุมตัวอยางทีไลือกขึๅนมาป็น
ตัวทนของประชากร ดยถามจ านวนงินทีไผูຌตอบค า ถามตใม฿จทีไจะจายงิน พืไอสนับสนุนครงการ
กຌเขปัญหาคุณภาพสิไงวดลຌอม รณู สุขารมณ์, 2541  CVM ป็นการประมินคุณคาสิไงวดลຌอมดย
การสัมภาษณ์ประชาชนดยตรง ชน การถามประชาชน วา คุณจะยอมจายมากสุดทาเรพืไอปງองกัน
มิ฿หຌมีการ฿ชຌพืๅนทีไ 500 เร฿นอุทยานหงชาติขา฿หญพืไอท ารีสอร์ท ิ Willingness To Pay: WTP ) 
หรือรัฐบาลจะตຌอง฿หຌงินคุณทาเร พืไอชดชยความสียหายทีไกิดจากมลพิษทางสียงจากสนามบิน   
ิ Willingness To Accept Compensation : WTAC ) วิธี CVM มักน า มา฿ชຌ฿นการประมินมูลคา
สิไงวดลຌอมประภท Direct Use Value, Non-Use Value ละ Option (อดิศร์ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา ,2541 ) นอกจากนีๅการศึกษา CVM นัๅน เมพียงตจะศึกษาคุณภาพของสิไงวดลຌอมทีไดีขึๅน
ทานัๅน ต CVM ยัง฿หຌความส าคัญ฿นงของสถาบันดຌวย ชน สถาบันอาจจะตຌองพิจารณา฿หຌงิน
อุดหนุน฿นครงการนัๅนโ หรือเม พืไอ฿หຌครงการนัๅนด านินเปเดຌ นืไองจากวิธีการของ CVM อาศัยการ
สัมภาษณ์ป็นส าคัญ คนนท อร์ร ิ Kenneth Arrow ) นักศรษฐศาสตร์ชาวสหรัฐอมริกา       
ซึไงเดຌรับรางวัลนบล฿นสาขาศรษฐศาสตร์ ละป็นผูຌชีไยวชาญ CVM เดຌ฿หຌขຌอสังกตุการศึกษา CVM 
จะเดຌประยชน์อยางทຌจริงกใตอมืไอ ผลการศึกษา CVM มีความถูกตຌอง ละนาชืไอถือ ฿นทางตรงกัน
ขຌาม ถຌาหาก CVM เมมีความถูกตຌองนาชืไอถือ กใจะเมเดຌประยชน์฿ดโ ลย จากการศึกษา CVM วิธี
ประมินคาบบ CVM ป็นสิไงทีไถกถียงกันมากกวาวิธีนีๅขึๅนอยูกับสถานการณ์สมมุติ  มีจุดออนมาก 
ขຌอมูลทีไเดຌอาจจะเมนาชืไอถือ ตมีนักศรษฐศาสตร์หลายทาน หในวา CVM ป็นวิธีการทีไดีละ
สามารถท า฿หຌกิดนาชืไอถือเดຌ จุเร ทัพวงษ์, 2543 
  
  6.1) การมีอคติละนวทางหลีกลีไยงอคติ฿น CVM 
 
   นักศรษฐศาสตร์เดຌมีการถกถียงกันมากถึงปัญหาการมีอคติ ฿น CVM ดย 
Diamond and Hausman, 1994 กลาววา กิดปัญหาการยกยะเมออก฿นรืไองปริมาณการ
ปลีไยนปลง ปัญหารืไองหนຌา฿หญ  หนຌาต ปัญหาการตัๅงถาม การสงบบสอบถาม ,NOAA                                  
( National Oceanic and Atmospheric Administration ) พบวา คา WTP ฿หญกินทีไประชาชน
จะยอมรับ ดຌวยความจ ากัดของงบประมาณ จะท า฿หຌผูຌตอบหลืองิน฿ชຌจายนຌอยลง ท าอยางเรจะ฿หຌ
ขຌอมูลทีไทัๅงผูຌตอบละผูຌถามจะเมกิดอคติ ละปัญหานิยามค าวา   ประชากร  ฿นการส ารวจ
ภาคสนาม ถึงมຌวาจะมีความพยายาม฿นการหลีกลีไยงอคติ฿น CVM ตกใเมเดຌหมายความวา
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การศึกษานัๅนจะหลีกลีไยงอคติเดຌทัๅงหมด ดังนัๅนจึงจ าป็นทีไจะตຌองทราบถึงสาหตุของการกิดอคติ 
สามารถทีไจะจ านกอคติตางโ ดังนีๅ 
 
   6.1.1) อ ค ติ  กิ ด จ าก  starting point คื อ จ าน ว น งิ น ทีไ ริไ ม ตຌ น ฿น
บบสอบถาม อาจจะสูงกินเป หรือตไ ากินเป ซึไงจะมีผลตอความตใม฿จทีไจะจายทีไตกตางกันเป 
ดังนัๅน฿นการกຌปัญหาดังกลาว บบสอบถาม ควรจะก าหนด฿หຌมีคาของงินริไมตຌนหลายโ คา ละ
บบสอบถามควรจะมีหลายชุด ละ฿นการสัมภาษณ์ควร฿ชຌวิธีสุม฿นการน าบบสอบถามเป฿ชຌ฿นการ
สัมภาษณ์฿นการวิคราะห์นักวิจัยสามารถทีไจะตรวจสอบวาคาของความตใม฿จทีไจะจายตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญหรือเม อันนืไองมาจากอคติ starting point 
 
   ๆ.แ.โี อคติ กิดจากผูຌตอบสัมภาษณ์ตอบเมตรงตามความป็นจริง 
strategic bias฿นทางทฤษฎีศรษฐศาสตร์นัๅน การทีไจะ฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์ทุกคนปຂดผยถึงความตใม
฿จทีไจะจาย อยางทຌจริง ดยปราศจากกาฝาก free rider ป็นสิไงทีไยาก ตัวอยางชน ผูຌตอบสัมภาษณ์
ทราบนนอนวาจะมีครงการบ าบัดนๅ าสียสวนกลาง฿นขตพืๅนทีไของตนอง ตผูຌตอบสัมภาษณ์นัๅน
เมเดຌรับความดือดรຌอนจากการทีไนๅ านาสีย ละกลิไนหมในนืไองจากบຌานอยูหางคลอง ผูຌตอบ
สัมภาษณ์นัๅนโ อาจจะเมตใม฿จทีไจะจายคาธรรมนียมบ าบัดนๅ านาสียทัๅงโ ทีไเดຌรับผลประยชน์จาก
การบ าบัดนๅ านาสียนัๅนดຌวย การกຌปัญหา strategic bias จะตຌองพยายาม฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์เดຌ
สดงถึงมูลคาทีไทຌจริงของความยินดีทีไจะจายละจะตຌองพยายามสืไอ฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์มีความชืไอวา
ค าตอบของขา฿นรืไองของความตใม฿จจาย ชน คาธรรมนียมบ าบัดนๅ าสีย มีผลตออัตราการจัดกใบ
คาธรรมนียมบ าบัดนๅ าสียของจังหวัดภูกใต ป็นตຌน 
 
   ๆ.แ.ใี อคติทีไกิดจากขຌอมูลขาวสาร ิinformation bias) อาจกิดขึๅนจาก
หลายโกรณี คือ ขຌอมูลขาวสารทีไ฿หຌกผูຌตอบสัมภาษณ์เมพียงพอ฿นสินคຌาละบริการนัๅนโ หรือผูຌตอบ
สัมภาษณ์เดຌรับอิทธิพลจากผูຌตอบสัมภาษณ์รายอืไนโ สิไงหลานีๅลຌวนป็นสาหตุท า ฿หຌกิดอคติ฿นขຌอมูล
ขาวสารเดຌ ละท า ฿หຌกิดปัญหาทางดຌานทคนิคตามมา กลาวคือ การ฿หຌขຌอมูลขาวสาร฿นระดับ฿ดจึง
จะพอพียงป็นรืไองทีไจะตຌอง฿ชຌวิจารณญาณ ถຌาหาก฿หຌขຌอมูลขาวสารมากกินเปกใจะท า ฿หຌ
บบสอบถามมีความยาว ละการสัมภาษณ์จะ฿ชຌวลานานมาก ซึไงผูຌตอบอาจจะเม฿หຌความรวมมือ฿น
การตอบบบสอบถามจนจบ 
 
   ๆ.แ.ไี อคติทีไกิดจาก hypothetical bias คือผูຌตอบสัมภาษณ์เมรูຌจักสินคຌา 
ละบริการ฿นตลาดสมมุติ ป็นอคติอยางหนึไงละมีผลตอความตใม฿จทีไจะจาย ผูຌตอบสัมภาษณ์จะคย
ชินกับสินคຌาละบริการสาธารณะทีไเดຌมาปลาโ ลຌวอยูโ มีคนเปถามวาทานยินดีทีไจะจาย
คาธรรมนียมบ าบัดน ๅาสียหรือเม ผูຌตอบสัมภาษณ์เมคยทีไจะตຌองสียคาธรรมนียมบ าบัดน ๅาสียมา
กอนต฿นสวนของภูกใตเดຌมีระบบบ าบัดน ๅาสียสวนกลางลຌว จึงเมมีปัญหา฿นรืไองนีๅ ดังนัๅน฿น
กระบวนการของบบสอบถาม ผูຌสัมภาษณ์จะตຌองสดงรูปภาพ ผนทีไ การ์ด พืไอ฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์
หในภาพเดຌชัดจนจากทีไกลาวถึงอคติ฿นลักษณะตาง โ ขຌางตຌน การศึกษา CVM จ า ป็นอยางยิไงทีไ
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จะตຌองขจัดอคติหลานีๅ กลาวคือ การก าหนดสินคຌา ละบริการ฿นตลาดสมมุติจะตຌองมีความชัดจน
บบสอบถามจะตຌองป็นบบสอบถามทีไดี การสรຌางบบสอบถามอาจจะมาจากการสนทนากลุมละ
มีการทดสอบบบสอบถามกอนทีไน า บบสอบถามเป฿ชຌ อนึไง การส ารวจพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลมานัๅน 
สามารถทีไจะกระท า เดຌหลายวิธี คือ 
 
    แี ทางทรศัพท์ ป็นวิธีทีไ เมดีทีไสุด พราะท า ฿หຌ กิดอคติ฿น
ลักษณะตางโ เดຌงายละผูຌตอบสัมภาษณ์จะเมมีความอดทนทีไพูดทางทรศัพท์ป็นวลานานโ ฿นสวน
ดี คือเดຌรับค าตอบทันที 
 
    โี ทางเปรษณีย์ วิธีนีๅสามารถทีไจะสงบบสอบถามเปยังกลุม
ตัวอยางป็นจ านวนมาก ละประหยัดคา฿ชຌจาย ตมีจุดออนคือ อาจเดຌรับบบสอบถามป็นจ านวน
นຌอยมากละกิดอคติตาง โ เดຌงาย อันนืไองมากจากผูຌตอบเมขຌา฿จ฿นบบสอบถาม นอกจากนีๅลຌว 
ผูຌตอบสัมภาษณ์อาจจะ฿หຌผูຌอืไนตอบบบสอบถามทน 
 
    ใี วิธีสัมภาษณ์ดยตรง พบปะระหวางผูຌสัมภาษณ์ ละผูຌถูก
สัมภาษณ์ วิธีนีๅจะป็นวิธีทีไดีทีไสุด ทีไอาจจะขจัดอคติตางโ ทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ ตจะตຌอง฿ชຌงินป็น
จ านวนมาก฿นงานภาคสนาม ต฿นทางตรงกันขຌาม ถຌ าหากผูຌสัมภาษณ์มีอคติ ละเมขຌา฿จ฿น
บบสอบถาม มีผลท า฿หຌเมเดຌรับค า ตอบทีไทຌจริงจากผูຌสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์นัๅน โ กใจะเมมี
ประยชน์ละท า ฿หຌการวิคราะห์ขຌอมูลผิดพลาด 
 
  ๆ.โี รูปบบของ CVM 
 
   ก ารศึ ก ษ า ด ย  วิ ธี  CVM มี  5  ขัๅ น ต อ น  ิCost-Benefit Analysis and the 
environment, Hanley Nick and Clive L .Spash, แ้้ใี ดังนีๅ คือ 
 
   ๆ.โ.แี การก าหนดตลาดสมมติ ิThe hypothetical market) พืไอทีไจะ฿หຌ
เดຌบบสอบถามพืไอการบริการสิไงวดลຌอมทีไดี ดຌวยการตัๅงราคาทีไหมาะสมพียงพอ฿นการจาย
คาบริการพืไอ฿หຌสิไงวดลຌอมดีขึๅน ดยมีการทดสอบบบสอบถามกอนทีไจะท า บบสอบถามจริง 
 
   ๆ.โ.โี การส ารวจ ิobtaining bias) การส ารวจละสอบถามความตใม฿จทีไ
จะจาย฿นสินคຌาละบริการ พืไอคุณภาพของสิไงวดลຌอมทีไดีขึๅน ป็นสิไงทีไส าคัญทีไสุดของ CVM คือ
รูปบบทีไจะสอบถามความตใม฿จทีไจะจายซึไงมีหลายรูปบบ ดังนีๅ ิ จุเร ทัพวงษ์, โ5ไใ ี 
 
    แี Open-ended วิธีนีๅผูຌตอบสัมภาษณ์จะระบุจ านวนงินสูงสุดทีไ
ผูຌตอบสัมภาษณ์ยินดีทีไจะจาย การ฿ชຌวิธี open-ended มีจุดออนคือ ถຌาหากป็นสินคຌาละบริการทีไ
ผูຌตอบสัมภาษณ์เมคุຌนคย ผูຌตอบสัมภาษณ์กใจะเมสามารถระบุจ านวนงินทีไตนองตຌองการจะจาย



16 

 

   

จริงโเดຌ อกาสทีไจะระบุจ านวนงินความตใม฿จทีไจะจายจะเมตรงกับความตຌองการทีไทຌจริง ทัๅงนีๅ
พืไอ฿หຌการสัมภาษณ์ยุติลง 
 
    โี Payment card วิธีนีๅจะขียนจ านวนงินของความตใม฿จทีไจะ
จายบนผนการ์ด ละ฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์ลือก ณ จ านวนงินทา฿ดจากการ์ดผน฿ดทีไผูຌตอบ
สัมภาษณ์ยินดีทีไจะจาย ขຌอดีของวิธีนีๅกใคือผูຌสัมภาษณ์เมตຌองพูดออกมาดังโ คนอืไนเมสามารถทีไจะ
ทราบวาผูຌตอบสัมภาษณ์ยินดีทีไจะจาย ณ จ านวนงินทา฿ด 
 
    ใี Bidding game การประมูลป็นรูปบบของ CVM ทีไนิยม฿ชຌกัน
มากวิธีหนึไง คือ การถามซ ๅา ฿นลักษณะดียวกับการตอรอง฿นตลาดสินคຌา นืไองจากจ านวนงินของ
ความตใม฿จทีไจะจาย อาจจะเม฿ช "ราคาดุลยภาพ" หรือราคาสูงสุดทีไผูຌบริภคยินดีจะจายจริง ซึไง
อาจจะพิไมขึๅนเดຌอีกหรือลดลงเดຌอีก ดังนัๅน bidding game จะตຌองท า การถามซ ๅา จนกระทัไงน฿จวา
ถึงระดับทีไผูຌตอบสัมภาษณ์ยินดีทีไจะจายอยางทຌจริง 
 
    ไี Contingent ranking ป็นวิธีการทีไ ริไมตຌนจากสถานการณ์
สมมุติ ลຌว฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์รียงล า ดับความตใม฿จทีไจะจาย฿นสินคຌาละบริการนัๅนโ ฿นตละ
ทางลือก อาจจะรียงล า ดับความตใม฿จทีไจะจายจากมากเปหานຌอยหรือจากนຌ อยเปหามากกใเดຌ 
ทคนิคทางสถิติทีไจะวิคราะห์บบสอบถาม฿นลักษณะนีๅคือ ordered logit model 
 
    5ี Close-ended การทีไจะ฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์ระบุจ านวนงิน
ความตใม฿จทีไจะจาย ผูຌตอบสัมภาษณ์อาจจะเมน฿จหรือเมทราบวาความตใม฿จทีไจะจายของตนอง
นัๅนป็นทาเรผูຌตอบสัมภาษณ์อาจจะมีความล าบาก฿จ ยุงยากพราะเมมีอกาสเดຌเตรตรองหรือรูຌจัก
สินคຌาละบริการนัๅนมากอน วิธีการของ closed-ended จ านวนงินของความตใม฿จทีไจะจาย฿นสินคຌา
ละบริการนัๅนจะระบุ฿นบบสอบถามรียบรຌอยลຌว ผูຌตอบสัมภาษณ์พียงตตอบค าถามวา ณ 
จ านวนงินทานีๅ สมมุติวา แเเ บาท ทานยินดีจายหรือเมยินดีจาย นักศรษฐศาสตร์มีความหในวาค า 
ถามบบปຂดนีๅจะชวยผูຌตอบสัมภาษณ์เดຌมาก฿นกรณีทีไสินคຌาละบริการเมป็นทีไคุຌนคยส าหรับผูຌตอบ
สัมภาษณ์พราะเดຌระบุจ านวนงินของความตใม฿จทีไจะจายเวຌรียบรຌอยลຌว ฟรีมน Freeman, แ้้ใ 
เดຌอຌางถึงขຌอดีของค า ถามบบปຂดดังนีๅคือ 
 
   ก. ค า ตอบพียงตระบุวา ฿ชหรือเม฿ช 
   ข. สามารถทีไจะขจัดอคติอันกิดจาก starting point bias เดຌ  
   ค. ป็นการซาวสียงพืไอ฿หຌเดຌคะนนทีไมากทีไสุด ิplurality voting rules)
   ง. ท า ฿หຌผูຌตอบสัมภาษณ์คุຌนคยกับสินคຌาละบริการ วิธีการทางทคนิค 
 
    ฿นค า ถามบบปຂดทีไนิยม฿ชຌกันมากคือ Dichotomous Choice 
Contingent Valuation Method หรือ DC CVM กลาวคือ จะมีลักษณะป็นค า ถามสองชัๅน ซึไง฿น
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การวิจัยครัๅงนีๅเดຌลือก฿ชຌวิธีนีๅดຌวยการอธิบาย฿หຌผูຌถูกสัมภาษณ์ทราบถึงคุณลักษณะของสิไ งวดลຌอม฿หຌ
ครบถຌวนป็นสิไงส าคัญ มิฉะนัๅนลຌวผูຌทีไถูกสัมภาษณ์จะเมสามารถ฿หຌขຌอมูลทีไมนย า เดຌ นอกจากนัๅนยัง
จ าป็นตຌองบอกผูຌถูกสัมภาษณ์ดຌวยวาวิธีจายงินจะกระท าอยางเร ชน กใบภาษีพิไมขึๅน การ฿หຌบริจาค
ครัๅงดียว หรือ฿หຌบริจาคทุกโ ป 
 
   ๆ.โ.ใี การประมาณคาฉลีไยของสิไงตัวอยางทีไยินดีจายหรือยินดีจะรับ
คาชดชย ิestimating average WTP/WTAC) 
 
    ๆ.โ.ไี การประมาณคา Bid curves ( estimating bid curves ) การ
ประมาณคา Bid curves พืไอ฿ชຌกับวิธี  open-ended ดย Bid curves จะมีประยชน์ ฿นการ
คาดการณ์มูลคาของการปลีไยนปลงปริมาณคุณภาพสิไงวดลຌอม ิ Q ) ละตรวจสอบการตอบสนอง
ความปรผันระหวางจ านวน WTP ทีไมีตอ Q 
    ๆ.โ.5ี มูลคาของสวนรวม ิ aggregating data ) หลังจากกใบขຌอมูลลຌว
ท าการหาคา Mean WTP หรือ Median WTP ทีไเดຌมาพืไอสดงวาดยฉลีไยลຌวการปลีไยนปลง
ดຌานสิไงวดลຌอมมีผลกระทบตอประชาชนคิดป็นมูลคาทาเร พืไอป็นการทดสอบวามูลคา Mean 
WTP หรือMedian WTP ทีไค านวณเดຌมีความถูกตຌอง ิ Validity Test ) ตຌองท าการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ของ Bid Function หรือ WTP Function ดย฿หຌ WTP ป็นตัวปรตาม ละตัวปร
อิสระประกอบดຌวย รายเดຌ ิY) การศึกษา ิE) พศ ิM) ละสถานะสมรสิS)ดยสมการทีไจะท า 
การศึกษา คือ 
 
   WTPแ=f ( Yi ,Ei,Mi,SI ) 
 
   มูลคาทีไเดຌจากการส ารวจความตใม฿จทีไจะจาย ป็นขຌอมูลระดับจุลภาคของ
ปัจจกชน ซึไงสามารถน า รวมกันป็นมูลคาระดับมหาภาคเดຌ ทัๅงนีๅดยนวคิดกีไยวกับศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ ฿นรืไองสวนกินของผูຌบริภคตัวทนกลุมตัวอยางจะเดຌคาฉลีไยของสิไงตัวอยาง ิควรจะตຌอง
ทากับคาฉลีไยประชากรี ดังนัๅน การค านวณมูลคาของความตใม฿จทีไจะจาย฿นระดับมหาภาค จะตຌอง
มีตัวลขตัวหนึไงทีไจะตຌองน าเปคูณ ตการปรับคาตัวลขจ าป็นตຌองค านึงถึงการกระจายของประชากร 
ตาม พศ อายุ ระดับการศึกษาละรายเดຌดຌวย 
 
   ๆ.โ .ๆ ี Double Bounded Referendum Format CVM  เดຌ มี ผูຌ สนอ
ทางลือกมากมาย฿นการตัๅงค าถามพืไอ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามปຂดผยขຌอมูล WTP ทีไทຌจริงออกมา 
ชน Cameron and James, แ้่็ สนอ฿หຌ฿ชຌวิธีตัๅงค า ถามปลายปຂดละสนอราคา bid สองราคา 
ทีไ รียกวา วิธี  Double Bounded Closed-ended หรือบางคนรียก วิธี  Discrete-Response 
Format หรือบຌางกใรียก Dichotomous Referendum Format มีความหมายหมือนกันทัๅงสิๅน
กลาวคือ ป็นการตัๅงค าถามปลายปຂดวา ขาตใม฿จจะจาย A บาทพืไอสนับสนุนครงการ X หรือเม  
จะมีตัวลือก฿หຌขาตอบพียงค ฿ช ิ yes ี หรือ เม฿ช ิ no ีหากผูຌตอบตอบ ฿ช กใ฿หຌพิไม
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ราคาสนอขึๅนป็นสองทาของราคาสนอครัๅงรก ิ คือราคา A ) ลຌว฿หຌลือกตอบวา ฿ช ิ yes ี  
หรือ เม฿ช ิ no ี  ฿นทางกลับกันหากขาตอบ เม฿ช ตัๅงตราคาสนอครัๅงรก กใ฿หຌลดราคา
สนอลงมาครึไงหนึไงของราคาสนอ฿นครัๅงรก ิ คือราคา Ad ) ลຌว฿หຌลือกตอบวา ฿ช    ิ yes ี 
หรือ เม฿ช ิ no ี ซึไงสดงรายละอียด฿นภาพทีไ 5 
 

 
 
ภาพทีไ 5 ผลทีไป็นเปเดຌทัๅง ไ บบจาก Double Bounded Referendum Format 
ทีไมา : รณู สุขารมณ์ วิธีการสมมติหตุการณ์฿หຌประมินคาทีไเมผานตลาด วารสารศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ 16 (ธันวาคม 2541) หนຌา 24 
 
 ็. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
 
 อกสิทธิ์  ิโ5ไไี ท าการศึกษาการประมินมูลคาชิงนันทนาการของอุทยานหงชาติลาน
สาง  ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ ิแี ประมินมูลคาการ฿ชຌสอยดยประมินมูลคาทางดຌานนันทนาการดย
฿ชຌวิธี TCM (โี ประมินมูลคาความตใม฿จทีไจะจาย฿นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติดย฿ชຌวิธี CVM ฿น
การประมินคา ละ ิใี พืไอก าหนดอัตราคาธรรมนียมการขຌาชมอุทยานหงชาติทีไหมาะสม ซึไง฿น
การศึกษาเดຌส ารวจละกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางนักทองทีไยวบบชิงสุมอยางงายจ านวน ไเเ คน 
ท าการวิคราะห์วิธี TCM ดຌวยบบจ าลองรูปบบฟังก์ชัไน Double log ละวิธี CVM ผลการศึกษา
พบวา  มูลคาการ฿ชຌประยชน์ทางนันทนาการของอุทยานหงชาติลานสางวิธี TCM  ทากับ  โใ.เ่ 
ลຌานบาทตอป ดยทีไตຌนทุนการดินทางละพาหนะทีไ฿ชຌ฿นการดินทางจะป็นตัวปรทีไมีอิทธิพลตอ
จ านวนครัๅงของการดินทางเปทีไยวทีไอุทยานฯ สวนวิธี  CVM มีคาทากับ  โใ.้ใ ลຌานบาทตอป ดย
ทีไการป็นสมาชิกขององค์กรหรือสถาบันทีไกีไยวขຌองกบัสิไงวดลຌอม จะป็นตัวปรทีไมีอิทธิพลตอความ
ตใม฿จทีไจะจายพืไอ฿ชຌประยชน์จากอุทยาน  ละนักทองทีไยวจะมีความตใม฿จทีไจะจายประมาณ 194 
บาทตอครัๅง  ซึไงผูຌท าการศึกษาเดຌนะน าทางอุทยานควรกใบคาธรรมนียมทากับ 40 บาทตอคนตอ
ครัๅง 
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 Desvousges, Smith, and Fisher (อຌางดย อดิศักดิ์ โ5ไๆ) เดຌศึกษาถึงความตใม฿จทีไจะ
จายพืไอการพิไมมูลคาส าหรับคุณภาพนๅ า฿น มนๅ า Monogahela  กลุมตัวอยางทีไศึกษาป็นประชากร
ทีไมีอายุมากกวา 18 ปขึๅนเป จากบบสอบถาม 393 ชุดเดຌรับคืน 301 (77 % ) หัวหนຌาครัวรือนมี
การศึกษา฿นรงรียนระหวาง 10-12 ปละผูຌอาศัยฉลีไย 4 คนตอครัวรือน จากการ฿ชຌวิธีการ 
Bidding ฿นการส ารวจพบวาคาความตใม฿จทีไจะจายทีไจะฟ้ืนฟูคุณภาพนๅ า จากการเมสามารถ฿ชຌ
ประยชน์จนสามารถพายรือเดຌยินดีจายป็นงิน US$ 10.00 ตอคนตอป ฟื้นฟูคุณภาพนๅ าจากการทีไ
พายรือเดຌ ป็นการตกปลาเดຌยินดีจายป็นงิน US$ 6.13 ฟ้ืนฟูคุณภาพนๅ าจากการตกปลาเดຌป็นวาย
นๅ าเดຌยินดีจายป็นงิน US$ 3.22 ฟ้ืนฟูคุณภาพนๅ าจากการพายรือเดຌป็นวายนๅ าเดຌยินดีจายป็นงิน 
US$ 9.78 
 
 วสุวัฒน์ ิโ55ไี การประมินมูลคาความตใม฿จทีไจะจายของนักทองทีไยวตางประทศพืไอการ
อนุรักษ์อุทยานหงชาติดอยสุทพ – ปุย จังหวัดชียง฿หม ดຌวยการสุมตัวอยางนักทองทีไยว
ชาวตางชาติ ดຌวยวิธีการสุมบบบังอิญจ านวน 400 ตัวอยาง ดยเดຌสมมติสถานการณ์฿นการอนุรักษ์
อุทยานพืไอสอบถามความตใม฿จทีไจะจาย 4  สถานการณ์ พบวาสถานการณ์ทีไ 1 นักทองทีไยว
ชาวตางชาติมีความตใม฿จทีไจะจายพืไอการการอนุรักษ์ 5 ดอลลาร์ตอป ละมีมูลคาทางศรษฐศาสตร์
ทากับ 1,325,618.64 ดอลลาร์ตอป ดยปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความตใม฿จจาย เดຌก ตัวปรพศ อายุ 
สถานภาพ จ านวนสมาชิก฿นครัวรือน อาชีพ  รายเดຌตอดือน ละการกลับมาทีไยวอีกครัๅง ความตใม
฿จทีไจะจายพืไอการอนุรักษ์อุทยาน฿นสถานการณ์ทีไ 2 ทากับ 5.21 ดอลลาร์ตอป ละมีมูลคาทาง
ศรษฐศาสตร์ทากับ 1,382,881.55 ดอลลาร์ตอป ดยปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความตใม฿จจายเดຌก ตัว
ปรพศ อายุ จ านวนสมาชิก฿นครัวรือน อาชีพ  รายเดຌตอดือน ความตใม฿จทีไจะจายพืไอการอนุรักษ์
อุทยาน฿นสถานการณ์ทีไ  3 ทากับ 6.03 ดอลลาร์ตอป ละมีมูลคาทางศรษฐศาสตร์ทากับ 
1,599,350.62 ดอลลาร์ตอป ดยปัจจัยทีไมี อิทธิพลตอความตใม฿จจายเดຌก ตัวปรพศ อายุ 
สถานภาพ จ านวนสมาชิก฿นครัวรือน ระดับการศึกษา อาชีพ  รายเดຌตอดือน ละการกลับมาอีก
ครัๅง ความตใม฿จทีไจะจายพืไอการอนุรักษ์อุทยาน฿นสถานการณ์ทีไ 4 ทากับ 5.45 ดอลลาร์ตอป ละมี
มูลคาทางศรษฐศาสตร์ทากับ 1,445,642.91 ดอลลาร์ตอป ดยปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความตใม฿จจาย
อยางมีนัยส าคัญประกอบดຌวย ตัวปรพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ  ระดับการศึกษา รายเดຌตอดือน 
ละการกลับมาอีกครัๅง 
 
 Israngkura (2001) ป็นการศึกษาหาความตใม฿จจะจายคาธรรมนียมขຌาอุทยานหงชาติ
ขาหลมหญຌา-หมูกาะสมใดพืไอน าเป฿ชຌ฿นครงการจัดการขยะมูลฝอย฿นขตอุทยานดย฿ชຌวิธี
หตุการณ์สมมติบบค าถามปลายปຂด 2 ชัๅน ผลการศึกษาพบวาเดຌคาความตใม฿จจะจายฉลีไยทากับ 
95 บาทตอคน 
 
 เพฑูรย์ (โ5ไใ) ป็นการประมินมูลคาความตใม฿จจะจายสูงสุดของนักทองทีไยวส าหรับ
จ านวนนักทองทีไยว฿นระดับทีไท า฿หຌกิดความพอ฿จสูงสุด ดยมีสมมติฐานทีไวานักทองทีไยวทีไมาทีไยว
อุทยานหงชาติขาหลมหญຌา-หมูกาะสมใดยินดีจะจายพืไอลดความออัด฿นอุทยานดย฿ชຌทคนิค
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การถามค าถามบบปลายปຂดพืไอหาความตใม฿จจะจายคาธรรมนียมทีไ ระดับความออัดของ
นักทองทีไยว ไ ระดับ ผลการศึกษาพบวา ชวงทีไนักทองทีไยวออัดมาก ชน฿นชวงวันหยุดติดตอกัน
หลายวัน อัตราคาธรรมนียมส าหรับอุทยานหงชาติควรจะป็น ไเ บาท  พืไอท า฿หຌปริมาณ
นักทองทีไยวลดลงถึง฿นระดับทีไนักทองทีไยวกิดความพึงพอ฿จสูงสุด  ละ฿นวันหยุดธรรมดาควรจะ
ป็น โ็ บาท ละวันท างานปกติอัตราคาธรรมนียมควรจะป็น แๆ บาท 
 
 กชพรละกาญจนา (2554) การศึกษาความตใม฿จทีไจะจายพืไอการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมบราณสถานวียงกุมกาม พบวานักทองทีไยวชาวเทยทีไมายีไยมชมบราณสถานวียงกุมกาม
จ านวน ไเเ คน มีความตใม฿จทีไจะจายพืไอการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมบราณสถานวียงกุมกาม
ฉลีไย แไ้.5โ บาท/คน/ครัๅง มีมูลคาทางศรษฐศาสตร์ทากับ ใุๆ้โุๆ้5.ไไ บาท/ป ดยปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอความตใม฿จทีไจะจาย เดຌก รายเดຌตอดือน คา฿ชຌจาย฿นการทองทีไยว ระดับการศึกษา 
อาชีพ ละความพึงพอ฿จของนักทองทีไยว ละผลจากการส ารวจความพึงพอ฿จของนักทองทีไยว 
พบวา คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยทากับ ใ.5เ คะนน หรืออยู฿นระดับปานกลาง ดยนักทองทีไยว
หในวาสิไงทีไควรเดຌรับการปรับปรุง คือ ปງายบอกทาง ภูมิทัศน์ภาย฿นวียงกุมกาม การดูลรักษา
บราณสถาน กิจกรรมการทองทีไยว ละความปลอดภัย ซึไงขຌอมูลทีไเดຌจากการศึกษาสามารถนาเป
ชวย฿นการก าหนดนยบายละจัดสรรงบประมาณพืไอพัฒนาวียงกุมกามตอเป 
  
 
 


