
บทที ่6 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาการประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใช้ประโยชน์
จากท่องเท่ียวและการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร โดยการประเมินความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายผา่นวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า หรือวิธี 
CVM ท่ีมีลกัษณะค าถามแบบเปิด (Open – Ended) และใชว้ธีิการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีการยกก าลงันอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) ใน
การหาปัจจยัหรือตวัแปรต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย ใช้ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง
จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ซ่ึงในการประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟนั้น มีการประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย 2 
สถานการณ์ ดงัน้ี สถานการณ์ท่ี 1 ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใช้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP1) สถานการณ์ท่ี 2 ประเมินมูลค่าความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP2) สถานการณ์ท่ี 3ประเมิน
มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ(WTP3)  ตลอดจนประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใชป้ระโยชน์
และการอนุรักษข์องพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ในแต่ละสถานการณ์ 
 
 6.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวยังพืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสี
ไฟ 
  1. ข้อมูลทัว่ไปทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 เป็นผูท่ี้มีอายอุยูร่ะหวา่ง 21 – 30 ปี มีจ  านวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมา เป็นผูมี้อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 
มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน
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มีจ านวนมากถึง 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 142 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.50 เป็นผูป้ระกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 มี
รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 มี
ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัพิจิตร มีจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  

2. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ท าให้ทราบขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียว พบว่านกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟแห่งน้ีเป็นจ านวน 2 – 5 คร้ัง มีจ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.25 เดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ีกบัครอบครัวและญาติ จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 มี
จุดประสงค์เพื่อมาท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจ มีจ านวนมากถึง 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 มี
จ  านวนวนัในการเดินทางมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 1 วนั (ไป – กลบัภายใน 1 วนั) มีจ านวน 
357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25 เลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นสถานท่ีหลกั จ านวน 
353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกคือ ท่องเท่ียว
พกัผอ่นหยอ่นใจ มีจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ เพื่อชมธรรมชาติ มีจ านวน 
266 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ
เพื่อท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจ มีจ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33 รู้จกัและรับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟจากการแนะน าของเพื่อนหรือคนรู้จกั จ  านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.50 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเห็นระดบัปานกลางในเร่ืองสาเหตุต่างๆท่ีท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสี
ไฟเกิดความเส่ือมโทรม นกัท่องเท่ียวมีความแน่ใจว่าจะกลบัมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟใน
อนาคตอย่างแน่นอน จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ตอ้งการแนะน าพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ
ให้กบัผูอ่ื้นไดม้าท่องเท่ียว จ านวน 282 คน เป็นร้อยละ 70.50 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจปานกลางต่อการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความตระหนกัและการให้ส าคญัอย่างมากต่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสี
ไฟ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 

 
6.1.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความเต็มใจท่ีจะจ่าย และปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจ

ท่ีจะจ่ายโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธียก
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กลงัน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) โดยการหามูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในทั้ง 2 
สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 
สถานการณ์ที่ 1 ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการใช้

ประโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP1) จากการศึกษาพบว่ามีนักท่องเท่ียว
จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินในการใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยมีมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียเพื่อการใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เท่ากบั 188.50 บาทต่อคนต่อปี และมีนกัท่องเท่ียวอีกจ านวน 176 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ท่ีไม่เตม็จ่ายท่ีจะจ่ายเงินเพื่อการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายอยูใ่นช่วง 1 – 200 บาทต่อปี มีจ  านวน 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีท าให้มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายลดน้อยลง 
(ความสัมพนัธ์เชิงลบ) คือ สถานภาพสมรส และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และในการประเมินมูลค่า
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟน้ี มี
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 7,150,370.50 บาทต่อปี 

 
สถานการณ์ที่ 2 ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์

พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ (WTP2) จากการศึกษาพบวา่มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ท่ีมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยมีมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ีย
เพื่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เท่ากบั 183.67 บาทต่อคนต่อปี และมีนกัท่องเท่ียวอีกจ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดย
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยูใ่นช่วง 1 – 200 บาทต่อปี มีจ  านวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.50 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีท าใหมู้ลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายลดนอ้ยลง มีความสัมพนัธ์เชิง
ลบ) คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน และในการ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ มีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เท่ากบั 6,967,154.11 บาทต่อปี 

โดยจากภาพรวมแลว้นกัท่องเท่ียวท่ีเต็มใจท่ีจะจ่ายทั้งหมดจ านวน 232 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไวใ้ห้เป็นมรดกแก่คน
รุ่นหลงั มีจ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายในภาพรวม มี
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่ท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายมีสาเหตุมาจากการท่ีมีรายได้
นอ้ยไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 และนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่าย
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ส่วนใหญ่ให้การสนบัสนุนดา้นการประชาสัมพนัธ์แทนการสนบัสนุนดา้นการเงิน มีจ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
เขา้มารับผิดชอบดูแลบริหารงานในส่วนของเงินสนับสนุนโครงการของนักท่องเท่ียวในการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ มีจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 
 
  6.1.3 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่วทีไ่ม่เคยมาเที่ยวยงัพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 
  1. ข้อมูลทัว่ไปทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 เป็นผูท่ี้มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี มีจ  านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 3 – 5 คน มีจ านวนมากถึง 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นผูป้ระกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีจ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.00 มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.00 มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆในภาคเหนือ มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00  

 2. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ท าใหท้ราบขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียว พบวา่นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เคยรู้จกัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟมาก่อน มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 โดยนกัท่องเท่ียว
ท่ีไดรู้้จกันั้นไดท้ราบมาแหล่งขอ้มูลทางส่ือประชาสัมพนัธ์ (วิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต) มากท่ีสุด  
จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 และสาเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวยงัไม่เคยมาอนัดบัแรกคือ ไม่มีส่ิงท่ี
น่าสนใจหรือดึงดูดใจท่ีให้ไปท่องเท่ียว มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 กิจกรรมท่ี
นกัท่องเท่ียวคาดวา่จะท าเม่ือไดไ้ปเท่ียวอนัดบัแรกคือ ชมธรรมชาติ มีจ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.30 การตดัสินใจเท่ียวในอนาคตของนกัท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไปแน่นอน มีจ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.90 คน และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความตระหนกัและการให้ส าคญัอยา่งมาก
ต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 
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6.1.4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาเที่ยว
ยงัพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟในการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความเต็มใจท่ีจะจ่าย และปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธียก
ก าลงันอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) โดยการหามูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายดงักล่าวขา้งตน้ 
ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 
สถานการณ์ที่ 3 ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์

พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP3) จากการศึกษาพบวา่มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
ท่ีมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยมีมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ีย
เพื่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ เท่ากบั 153.11 บาทต่อคนต่อปี และมีนกัท่องเท่ียวอีกจ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ท่ีไม่เต็มจ่ายท่ีจะจ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดย
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยูใ่นช่วง 1 – 200 บาทต่อปี มีจ  านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.00 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีท าให้มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายลดนอ้ยลง (ความสัมพนัธ์เชิง
ลบ) คือ อายุ รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนและการตระหนักในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า และในการ
ประเมินมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟน้ี มีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เท่ากบั 5,807,921.6 บาทต่อปี 
 โดยจากภาพรวมแลว้นกัท่องเท่ียวท่ีเต็มใจท่ีจะจ่ายทั้งหมดจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.00 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อให้มีแหล่งท่องเท่ียวพกัผ่อนหยอ่นใจในระยะ
ยาว มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายในภาพรวม มี
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ส่วนใหญ่ท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายมีสาเหตุมาจากการท่ีมีรายไดน้อ้ย
ไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.80 และนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายส่วน
ใหญ่ให้การสนบัสนุนดา้นการประชาสัมพนัธ์แทนการสนบัสนุนดา้นการเงิน มีจ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.80 และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เขา้มา
รับผดิชอบดูแลบริหารงานในส่วนของเงินสนบัสนุนโครงการของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ี
ชุ่มน ้าบึงสีไฟมีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 
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 6.1.5 การวเิคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพืน้ที่ชุ่มน ้า
บึงสีไฟ จังหวดัพจิิตร  
 เป็นการวิเคราะห์การด าเนินงานในระยะเวลา 20 ปี โดยก าหนดการเร่ิมด าเนิน
โครงการปี 2554 และส้ินสุดโครงการปี พ.ศ. 2573 ก าหนดอตัราส่วนลดท่ีร้อยละ 7 โดยไดท้ าการ
วิเคราะห์ถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ ว่าเป็นโครงการท่ีสามารถประกอบกิจการได้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนในปัจจุบนัหรือไม่ ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
โดยน าการประมาณการตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บมาท าการวเิคราะห์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 6.1.5.1 ตน้ทุนโครงการประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมโครงการคร้ังแรก เป็น
ตน้ทุนท่ีลงทุนคร้ังแรกคร้ังเดียว หรือเรียกว่าตน้ทุนคงท่ี มีมูลค่า 4,150,000 บาท และตน้ทุนค่า
ด าเนินงานทั้งหมดของโครงการตลอดอายโุครงการ 20 ปี มีมูลค่า 55,435,993 บาท 
 6.1.5.2 ผลตอบแทนของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ 
จงัหวดัพิจิตร ตลอดอายโุครงการ 20 ปี มีมูลค่า 115,491,583 บาท 
 
 ส าหรับตวัเลขทั้งหมดของตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการในการลงทุนดูแล
รักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร ท่ีเกิดข้ึน สามารถน ามาวิเคราะห์ทางดา้นการเงิน โดย
ก าหนดอตัราส่วนลดร้อยละ 7 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
   1. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากบั 2 ปี 
  หมายความวา่ ระยะเวลาท่ีใชเ้พื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสุทธิเท่ากบัศูนย ์
หรือระยะเวลาท่ีโครงการน้ีไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาคุม้กบัเงินท่ีลงทุนไป นัน่คือ 1 ปี 5 เดือน 
หรือประมาณ 2 ปี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนท่ีอยูใ่นเกณฑดี์ 
  2. มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเท่ากบั 
25,191,826  
  หมายความว่า รายไดห้รือผลประโยชน์สุทธิในอนาคตหลงัจากท่ีจ่าย
คืนค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ เม่ือน ามาค านวณอตัราคิดลดตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้นั้น มูลค่า
ของผลตอบแทนสุทธิ มีค่าเป็นบวก แสดงวา่โครงการน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่โครงการน้ีให้ผลตอบแทนท่ี
ดี 
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  3. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบั 10.9% 
  หมายความวา่ ในขณะท่ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้นโครงการเท่ากบัร้อยละ 7 นั้น
แต่ถา้หากเราท าการวิเคราะห์ถึงอตัราผลตอบแทนภายในโครงการแลว้ มีค่าเท่ากบั 10.9% ซ่ึงมีค่า
มากกวา่อตัราคิดลดท่ีเราใชใ้นโครงการ แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร เป็นโครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่ากบัการลงทุน 
  4. อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากบั 1.81 
    หมายความว่า ผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการเม่ือคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการท่ีคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 1.81 เท่า แสดงว่า
โครงการน้ีมีผลประโยชน์คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดของโครงการ 
 
 6.1.6 การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
จังหวดัพจิิตร  
 โดยในการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนในโครงการฯน้ี โครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จังหวดัพิจิตร การด าเนินงานกิจการมีต้นทุนในการผลิตและต้นทุนการ
ด าเนินงาน แบ่งเป็นตน้ทุนคงท่ีรวม 51,500.01 บาทต่อเดือน และตน้ทุนผนัแปรรวม 64.33 บาทต่อ
นกัท่องเท่ียว 1 คน 
 ตน้ทุนคงท่ี ประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างค านวณในอตัราร้อยละ 
10 ต่อปี เป็นเวลา 20 ปี ค่าเขียนแบบ ค่าจา้งแรงงาน ค่าเงินเดือนพนกังาน 
 ตน้ทุนผนัแปร ประกอบด้วย ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ า และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมตน้ทุนผนัแปรรวมทั้งส้ิน 64.33 บาทต่อคน 
 เม่ือวิเคราะห์จุดคุม้ทุนแลว้ ผลท่ีไดคื้อนกัท่องเท่ียว 1,443.79 คนต่อเดือนหรือ 48 คน
ต่อวนัท างาน หมายความวา่ โครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 
ท่ีมีจ  านวนนักท่องเท่ียวจ่างค่าธรรมเนียมผ่านประตูสูงสุด 100 คนต่อวนั จะมีก าไรตั้ งแต่มี
นกัท่องเท่ียวจ่ายค่าธรรมเนียม ตั้งแต่คนท่ี 49 คนข้ึนไป คนละ 35.67 บาทต่อคน (100 – 64.33) และ
ถา้หากมีนกัท่องเท่ียวจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านประตูท่ี 100 คนต่อวนัแลว้ โครงการฯจะมีก าไร 
1,854.84 บาทต่อวนั หรือ 55,645.2 บาทต่อเดือน 
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6.2 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
1. ขอ้จ ากดัในส่วนของช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงจ านวนนกัท่องเท่ียวยงัมีไม่มากนกั อาจท าให้ความหลากหลายของ
กลุ่มตวัอยา่งนอ้ยกวา่ช่วงเดือนท่ีเป็นเทศกาลท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวกนัเป็นจ านวน
มาก 

2. ขอ้จ ากดัของการประเมินมูลค่า ดว้ยวิธี CVM การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟในคร้ังน้ี ไดน้ าวิธี CVM 
มาใช้ในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตอ้งอาศยัสถานการณ์สมมติให้กลุ่มตวัอยา่งท าความเขา้ใจก่อนท่ีจะ
สอบถามถึงความเต็มใจท่ีจะจ่าย ดงันั้น สถานการณ์สมมติท่ีท าการตั้งข้ึนมาจึงมีความส าคญัอย่าง
มากต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง นัน่คือ การตั้งสถานการณ์สมมติท่ีแตกต่างกนั จะ
ท าใหค้่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายแตกต่างกนัดว้ย 

3. ขอ้จ ากดัในส่วนของแบบสอบถาม เน่ืองจากในแบบสอบถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์กบั
กลุ่มตวัอยา่งนั้นประกอบดว้ยสถานการณ์สมมติหลายเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการถามถึงความเต็มใจท่ี
จะจ่ายในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จึงให้การเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลานานเน่ืองจากวา่ตอ้งมีการท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์อยา่งรอบคอบ
เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้ขา้ใจในแต่ละสถานการณ์อย่างแทจ้ริงและถูกตอ้ง ถา้ผูถู้กสัมภาษณ์ไม่ได้
เขา้ใจในสถานการณ์สมมติในแบบสอบถามอยา่งแทจ้ริง อาจท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความเอนเอียงได ้

4. มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายท่ีค านวณได้นั้น 
เป็นค่าท่ีประมาณไดจ้ากตวัแปรต่างๆในปีท่ีท าการศึกษา ดงันั้นหากในอนาคตตวัแปรเหล่าน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป มูลค่าท่ีไดก้็จะเปล่ียนแปลงไปตามดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปล่ียนแปลงของตวั
แปรท่ีมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจ่าย เช่น ระดบัรายไดต่้อเดือน อาชีพ ระดบัการศึกษา เป็นตน้ นัน่คือ ถา้
ระบบเศรษฐกิจหรือระดบัการศึกษาของประชากรเฉล่ียของประเทศเปล่ียนแปลงไป ก็จะมีผลท าให้
ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเปล่ียนไปดว้ย 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินของนกัท่องเพื่อการใชป้ระโยชน์
และการอนุรักษ์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย รวมทั้งขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการเขา้ไปส ารวจใน
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พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ท าให้เกิดขอ้เสนอแนะบางประการจากผูศึ้กษา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี ดงันั้นจึงไดท้  าการสรุปขอ้เสนอแนะต่างๆไวด้งัน้ี 

1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความเต็มใจท่ีจะจ่าย และปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธียก
ก าลงันอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) จากทั้ง 3 สถานการณ์จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายทางด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนจะมีความสัมพนัธ์กบัความเต็มใจท่ีจะจ่ายใน
ทิศทางลบ หมายความวา่ ถา้นกัท่องเท่ียวมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากข้ึน นกัท่องเท่ียวจะมีความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายนอ้ยลง ซ่ึงอาจจะสวนทางกบัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีวา่ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนบุคคลจะเต็ม
ใจจะจ่ายมากข้ึน จากทางท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการสอบถามจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จึงสามารถวิเคราะห์
ไดว้า่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่การอนุรักษ ์ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากอีก
ทั้งยงัมีการปรับปรุงและพฒันาหลายคร้ังแต่ไม่ส าเร็จ และในการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้ า
นกัท่องเท่ียวมีเห็นว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเท่าท่ีควร จากสาเหตุขา้งตน้จึงสามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ี
จ่ายทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในทิศทางลบได ้

2. จากการเก็บแบบสอบถามและท่ีไดส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท าให้ทราบวา่ นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทางพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรควรปรับปรุงในเร่ืองของระบบคมนาคมขนส่งให้
ดีกวา่น้ี โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟแลว้ไม่มีรถส่วนตวั โดยใน
ปัจจุบนัการเดินทางเขา้มาในพื้นท่ีมีทางเลือกท่ีนอ้ยมาก ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นวา่ถา้มีการปรับปรุงในระบบ
คมนาใหดี้ข้ึนแลว้จะสามารถมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเพิ่มมากข้ึน 

3. จากผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึง
สีไฟ มาดว้ยจุดประสงคห์ลกัคือตอ้งการมาท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ และเพื่อชมธรรมชาติ และส่ิง
ท่ีดึงดูดใจให้มาท่องเท่ียวคือ ทัศนียภาพของพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟท่ีสวยงาม ความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ดงันั้นพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟควรจดัให้มีสถานท่ีให้เหมาะแก่การมาเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
อยา่งดี นกัท่องเท่ียวสามารถมาเท่ียวไดทุ้กโอกาสและตลอดปี อีกทั้งยงัควรมีสถานท่ีอ านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียวใหพ้ร้อมดว้ย เช่น ร้านอาหาร ห้องน ้ า เกา้อ้ี ท่ีจอดรถ เป็นตน้ เพื่อรองรับกบั
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวยงัสถานท่ีแห่งน้ี 
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6.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการประเมินมูลค่าด้วยวิธี  CVM ต้องค านึงถึงสถานการณ์สมมติท่ีใช้ใน

แบบสอบถาม และการสร้างสถานการณ์สมมติภให้สอดคลอ้งในมูลค่าท่ีตอ้งการ สามารถท าความ
เขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด มีใจความกระชบั และชดัเจน เพื่อให้ไดค่้าความเต็มใจท่ีจะจ่ายใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริง และเบ่ียงเบนนอ้ยท่ีสุด 

2. การศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายในคร้ังน้ีอาจมีปัจจยัอ่ืนๆอีกหลายปัจจยัท่ีผูศึ้กษาไม่ได้
รวมไวใ้นแบบจ าลอง ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรับหาปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การศึกษาในเชิงปริมาณต่อไปได ้

3. จากการท่ีมูลค่าเศรษฐศาสตร์ท่ีประเมินได ้เป็นมูลค่าปัจจุบนั (คือมูลค่า ณ ปี 2554) ซ่ึง
อาจเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาถึงมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ
อีกคร้ังในอนาคตวา่มูลค่าดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

4. มูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของ
จงัหวดัพิจิตรเท่านั้น หากในอนาคตไดมี้การน าไปปฏิบติัในเชิงนโยบาย ควรมีการศึกษาในระดบั
ภาค และระดบัประเทศเพิ่มข้ึน เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงนโยบายสาธารณะของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ากยิง่ข้ึน 

5. ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ CVM ท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามเปิด (Open – Ended) เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์ได้แสดงความเต็มใจท่ีจะจ่ายต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีตอ้งการ
ศึกษา ซ่ึงการตั้งค  าถามลักษณะน้ีผูถู้กสัมภาษณ์ค่อนข้างจะตอบยาก ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีผูถู้ก
สัมภาษณ์จะไม่ตอบค่อนขา้งมาก หรืออาจตอบค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากกว่าหรือน้อยกวา่ความ
เป็นจริง ซ่ึงในอนาคตอาจมีการศึกษาโดยใช้ CVM ในลักษณะอ่ืนๆต่อไป เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและไดข้อ้มูลตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
6.5  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  

1. จากผลการศึกษาในส่วนของมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบวา่มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยูท่ี่ 188.50 บาทต่อ
คนต่อปี และ 183.67 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดบั ดงันั้น หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีนโยบายท่ีจะเงิน
สนบัสนุนโครงการในการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟก็ไม่ควรท่ีจะมีราคาเกิน
ราคาดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่นัน่เอง 

2. มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในคร้ังน้ี สามารถ
น าไปใชอ้า้งอิงเพื่อก าหนดนโยบายจดัสรรงบประมาณในการพิจารณาประโยชน์จากการใชแ้ละการ
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อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟแห่งน้ี หรือน าไปประยกุตเ์พื่อพิจารณาจดัสรรงบประมาณในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

3. สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใช้ในการจดัตั้งกองทุนท่ีจะเขา้มาบริหารงานในส่วน
ของการพฒันาพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยงบประมาณการจดัตั้งกองทุนมาจากมูลค่าความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จะท าให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเกิด
ประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป  
 
6.6 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้ 
 1. พื้นท่ีชุ่มน ้ าไม่มีขอบเขตทางกฎหมาย เน่ืองจากตอ้งใชก้ฎหมายอ่ืนๆมาก ากบัดูแล ท า
ให้ขอบเขตของพื้นท่ีชุ่มน ้ าไม่ปรากฏชัด ขาดหลักฐาน แนวเขต หลักเขต จึงเกิดการบุกเข้าใช้
ประโยชน์ของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆไดโ้ดยง่าย 
 2. จะตอ้งเร่งการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญั หนา้ท่ีของพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน
มิติต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ให้เกิดการบุกรุกเขา้ใช้
ประโยชน์ของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆไดโ้ดยง่าย 
 3. สภาพความสมบูรณ์ของพื้นท่ี ชุ่มน ้ ามีการเปล่ียนแปลง ทั้ งโดยจากสาเหตุจาก
ธรรมชาติ และสาเหตุจากการกระท าของมนุษย ์ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการส ารวจสถานภาพของพื้นท่ี
ชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัในทุกระดบัให้เป็นหลกัฐานชัดเจน ให้มีฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั และ
จะตอ้งให้เป็นขอ้มูลต่อประชาชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยงานต่างๆให้ได้
รับทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่มน ้าใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
6.7  ความคิดเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะของนักท่องเทีย่ว 

1. ควรมีการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน เพี่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น หอ้งน ้า จุดชมววิ ท่ีจอดรถ แต่ตอ้งมีการสร้างใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติ และไม่ท าลายความงาน
ตามธรรมชาติ ควรมีการพฒันาควบคู่ไปพร้อมกนักบัการดูแลสภาพความเป็นธรรมชาติ 

2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนส าหรับนกัท่องเท่ียวหรือประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้
แหล่งท่องเท่ียวไดรั้บความสนใจเพิ่มมากข้ึน  

3. ควรมีการจดัเจา้หนา้ท่ีแนะน าการท่องเท่ียว หรือแนะน าสาระความรู้ต่างๆให้แก่ผูท่ี้เขา้
ไปเท่ียว และอาจมีเอกสารประกอบ รายละเอียดเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นท่ี 
เป็นตน้ 
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4. ควรมีการพฒันาทางด้านส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง หน่วยงานทุกฝ่ายควรให้ความ
ร่วมมือในการช่วย กันพฒันาพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟให้เกิดการพฒันาท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยืน เพื่อ
ประโยชน์แก่คนรุ่นหลงัและรักษาความหลายทางชีวภาพใหเ้กิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
   
6.8 ข้อเสนอแนะในเร่ืองต้นทุนและผลตอบแทน 
 1.  อตัราส่วนคิดลดท่ีใช้ในคร้ังน้ี เกิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือเฉล่ียของธนาคาร
พาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย มีค่าเท่ากบั 7% เป็นอตัราส่วนลดหรืออตัราดอกเบ้ียอา้งอิงใน
การวิเคราะห์โครงการน้ี ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้อตัราดอกเบ้ียอาจจะเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้
ตามภาวะเศรษฐกิจทัว่ไป ดงันั้นผูท่ี้สนใจศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถประเมินผลความเป็นไปได้ใน
อตัราส่วนลดท่ีตอ้งการศึกษาในขณะนั้น 
 2.  รายรับท่ีได้ประมาณการนั้น เป็นการประมาณการจากผูท้  าการศึกษา ซ่ึงหากเป็น
โครงการอ่ืนท่ีแตกต่างกันออกไป หรือหากเป็นการศึกษาในคร้ังต่อไปนั้นก็อาจจะท าให้ขอ้มูล
เปล่ียนแปลงลดลงหรือเพิ่มข้ึนได ้
 3.   ในส่วนของการประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการในการลงทุนดูแล
รักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร เม่ือทางโครงการไดค้  านวณหามูลค่า NPV, IRR, B/C 
ratio, Payback Period และจุดคุม้ทุนแลว้ ทางผูศึ้กษาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการ 
หน่วยงานของรัฐท่ีสามารถจะน ามูลค่าต่างๆท่ีได้มาพิจารณาและน ามาใช้ในการลงทุนหรือใช้
ประกอบกบัการลงทุนในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตได ้เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
พื้นท่ีชุ่มน ้าในระยะยาวใหมี้ประสิทธิภาพและย ัง่ยนืต่อไป 
 
 


