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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา
พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อให้ทราบลกัษณะเศรษฐกิจ
และสังคม และทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 2) เพื่อศึกษาและประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวใน
การใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 3) เพื่อศึกษาและ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร โดยท าการสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญจ านวน 400 ตวัอย่างและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประมาณค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีการยกก าลงั
น้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) 4) เพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีบริเวณทา้ยบึงสีไฟ โดยการวิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทน และ
จุดคุม้ทุนของการลงทุนในการดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร โดยการศึกษาคร้ังน้ีได้
ก าหนดอายุของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตรเป็นเวลา  
20 ปี และได้ท าการวิเคราะห์เพื่อค านวณหาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
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โครงการ (NPV), อตัราผลตอบแทนภายในโครงการฯ (IRR), อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน 
(B/C ratio), ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และค านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการฯ 
 ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ มีความเต็มใจท่ีจะจ่าย
เฉล่ียเพื่อการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เท่ากบั 188.50 บาทต่อคนต่อปี มีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เท่ากบั 7,150,370.50 บาทต่อปี โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย ไดแ้ก่ 
สถานภาพสมรส และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ เท่ากบั 183.67 บาทต่อคนต่อปี มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 6,967,154.11 บาทต่อปี 
โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา 
และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟของ
นกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เท่ากบั 153.11 บาทต่อคนต่อปี มีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เท่ากบั 5,807,921.6 บาทต่อปี โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย ไดแ้ก่ 
อาย ุรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และการตระหนกัในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า และผลการศึกษาของการ
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดข้องโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดั
พิจิตร พบวา่ ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 7 มีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ ให้ค่า NPV 
เท่ากบั 25,191,826 บาท, IRR เท่ากบั 43.1%, B/C ratio เท่ากบั 1.81 เท่า, ระยะคืนทุน อยูท่ี่ 2 ปี และ
จุดคุม้ทุนของโครงการฯจากตน้ทุนคงท่ีรวม 51,500.01 บาทต่อเดือน และตน้ทุนผนัแปร 64.33 ต่อ
นกัท่องเท่ียว 1 คน พบวา่จุดคุม้ทุนของนกัท่องเท่ียว คือ 1,433.79 คนต่อเดือน หรือ 48 คนต่อวนั
ท างาน 
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ABSTRACT 

 
Economics Study for Ecotourism Resource Management: A Case Study of Buang Sri Fai 

Wetlands, Pichit Province was conducted with 4 objectives: 1) to understand the socio – 
economic background of the Thai visitors to Buang Sri Fai Wetlands, Pichit Province; 2) to study 
and access the willingness to pay of these visitors for the utilization by Ecotourism in Buang Sri 
Fai Wetlands, Pichit Province; 3) to study and access the conservation of Buang Sri Fai Wetlands, 
and 4) to investigate the investment feasibility for Ecotourism Development of the End of Buang 
Sri Fai Wetlands to analyse cost investment return and break – even points for investment in the 
maintenance for Buang Sri Fai Wetlands, Pichit Province. Information was collected from 400 
randomly sampled visitors. And analysis of the willingness to pay was based on a Multiple 
Regression Analysis: Ordinary Least Square (OLS). For this study, a project period of 20 years 
was set and the value of NPV, IRR, B/C ratio, payback period and break – even point were 
analyzed. 
 The findings indicated the average willingness to pay for the utilization from ecotourism 
in the Buang Sri Fai Wetlands was 188.50 baht per person per year and the total economic value 
was 7,150,370.50 baht per year under the determining force of factors such as status and monthly 
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income. The average willingness to pay for the conservation of Buang Sri Fai Wetlands was 
183.67 baht per person per year and the total economic value was 6,967,154.11 baht per year 
under the determining force of factors such as the number of family members, their education and 
monthly income. The average willingness to pay for the conservation of the Thai visitors who had 
never come to Buang Sri Fai Wetlands was 153.11 baht per person per year and the total 
economic value was 5,807,921.6 baht per year under the determining force of factors such as age, 
monthly income and awareness of the conservation in the Buang Sri Fai Wetlands.  
 The results of the analysis of the feasibility of the investment project in the maintenance 
and restoration of Buang Sri Fai Wetlands, Pichit Province, found that at a 7% discount rate 
would be suitable and worth investing. In other words, the NPV should be set at 25,191,826 baht, 
IRR at 43.1%, B/C ratio at 1.81, payback period at 2 years and break – even point analysis of this 
project would be a total fixed cost 51,500.01 baht per month, with a variable cost of 64.33 baht 
per individual visitor. The break – even point was at 1,433.79 person per month or 48 persons per 
day. 
 


