
 

 55   

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในนประเทศททโดยโิิีีการดอนมูลค่า
ประกอบทปย้ิ โ 4 ส่ินส าคญั ทยแ้ก่  
 4.1) ขอ้มูลเชิงพรรณนาของขอ้มูลมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีในชใ้นนการิิเคราะห์ 
 4.2) ผลการประมาณแบบจ าลองMeta-regression ส าหรับในชใ้นนการประเมินมูลค่า 
 4.3) การทยสอบคิามคลายเคล่ือนของผลการดอนมูลค่า 
 4.4) การประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้าในนประเทศททโ 

4.1 ข้อมูลเชิงพรรณนาของข้อมูลมูลค่าเชิงนันทนาการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ (Data description) 

จากิตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลอง Meta-regression ส าหรับน าทปในช้ในนการประเมินมูลค่าเชิง
นันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในนประเทศททโ ผู ้ิ ิจโัทย้ริบริมข้อมูลมูลค่าจากงานการศึกษาการ
ประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าแบบปฐมภูมิทั้งในนประเทศททโและประเทศอ่ืนๆ ในน
เอเชีโจ านิน 54 งานการศึกษา และสามารถริบริมขอ้มูลมูลค่าเชิงนันทนาการจากงานการศึกษา
ทั้งหมยทยจ้ านิน 98 มูลค่า ซ่ึงมูลค่าจากงานศึกษาต่างๆ มีหน่ิโิยั ปีท่ีศึกษาและสกุลเงินท่ีแตกต่าง
กนัทปในนแต่ละพื้นท่ีท่ีถูกประเมิน ยังนั้น จึงจ าเป็นตอ้งปรับขอ้มูลมูลค่าเชิงนันทนาการทั้งหมยท่ี
ริบริมทยใ้นห้มีหน่ิโิยัเยีโิกนัคือหน่ิโยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ณ ราคาอา้งอิง ปี พ.ศ. 2555 
ซ่ึงภาโหลงัการปรับค่าพบิ่า มูลค่าเชิงนันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีค่าเฉล่ีโ (Mean) และค่ากลาง
(Median)เท่ากับ 76.79 และ 10.44 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ังตามล ายับจะพบิ่า ข้อมูลมูลค่า
ค่อนขา้งมีการกระจาโในนทิศทางท่ีมีมูลค่าต ่า ทั้งน้ีสาเหตุคิามแปรปรินของขอ้มูลมูลค่าอาจมาจาก
คิามแตกต่างของลกัษณะของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเท่ีโิ และ
ิิีีการประเมินมูลค่า ดยโแสยงราโละเอีโยข้อมูลมูลค่าเชิงนันทนาการตามกลุ่มตัิ แปรต่างๆ ในน
ตารางท่ี 4.1 สามารถอีิบาโทย ้ยงัน้ี 
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 4.1.1. ลกัษณะของพืน้ทีชุ่่มน า้ (Wetland characteristics)  

  1) ขนายของพื้นท่ี ชุ่มน ้ า (Wetland size)11 พื้นท่ี ชุ่มน ้ าท่ี ถูกน ามาในช้เป็น Study site 
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีมีหลาโพื้นท่ี แต่ละพื้นท่ีก็มีขนายท่ีแตกต่างกนัทป จากกลุ่มตัิ อโ่าง พบิ่า 
พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีขนายเล็กท่ีสุย คือ พื้นท่ีชุ่มน ้ าอุทโานแห่งชาติทะเลบนั จงัหิยัสตูล ประเทศททโ มี
พื้นท่ีประมาณ 0.2 ตารางกิดลเมตร ขณะท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีขนายในหญ่ท่ีสุย คือ อุทโานแห่งชาติทางทะเล 
Bunaken ประเทศอินดยนีเซีโ มีพื้นท่ีประมาณ 790.56 ตารางกิดลเมตร ดยโเฉล่ีโแล้ิ ขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ า
จากกลุ่มตัิ อโา่งมีค่าประมาณ 119.61 ตารางกิดลเมตรมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีริบริมทยส่้ินในหญ่มา
จากการประเมินมูลค่าในนพื้นท่ีชุ่มน ้ าขนายเล็ก (นอ้โกิา่ 50 ตารางกิดลเมตร) ขนายในหญ่ (มากกิา่ 100 
ตารางกิดลเมตร) และขนายกลาง (50 - 100 ตารางกิดลเมตร) ตามล ายบั คิยเป็นร้อโละ 53 ร้อโละ 38 
และร้อโละ 9 ตามล ายบัดยโจะพบิ่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีขนายในหญ่ มีมูลค่าเชิงนนัทนาการสูงสุย ดยโมี
เฉล่ีโเท่ากบั 140.50 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ังขณะท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าขนายกลางและขนายเล็ก มีมูลค่า
เชิงนนัทนาการดยโเฉล่ีโเท่ากบั 30.08 และ 39.54 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ังตามล ายบั จะพบิ่า
พื้นท่ีชุ่มน ้ าขนายในหญ่มีมูลค่าสูงกิา่พื้นท่ีชุ่มน ้ าขนายอ่ืนๆ ดยโเปรีโบเทีโบ อาจช้ีในห้เห็นิา่ พื้นท่ีชุ่ม
น ้าท่ีมีขนายในหญ่ มูลค่าเชิงนนัทนาการอาจจะสูงตามทปย้ิ โ 

  2) ประเภทของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland types) การศึกษาน้ีทยแ้บ่งพื้นท่ีชุ่มน ้ าออกเป็น 2 
ประเภทหลกั คือ พื้นท่ีชุ่มน ้ าน ้ าจืยและพื้นท่ีชุ่มน ้ าน ้ าเค็ม ซ่ึงแบ่งตามระบบการจ าแนกพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน
ประเทศไทย ส าหรับมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีริบริมทยส่้ินในหญ่มาจากการประเมินมูลค่าในนพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าน ้ าเค็ม เช่น แนิปะการัง ชาโหาย หมู่เกาะ ป่าชาโเลน เป็นตน้ คิยเป็นร้อโละ 82 ดยโมีมูลค่าเชิง
นนัทนาการเฉล่ีโเท่ากบั 86.99 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ังขณะการประเมินมูลค่าในนพื้นท่ีชุ่มน ้ าน ้ า
จืย เช่น บึง กิ๊าน ทะเลสาบ เป็นต้นคิยเป็นร้อโละ 18 มีมูลค่าเชิงนันทนาการเฉล่ีโเท่ากับ 31.45 
ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง จะพบิ่ามูลค่าเชิงนันทนาการจากการประเมินมูลค่าในนพื้นท่ีชุ่มน ้ า
น ้าเคม็มีค่าสูงกิา่พื้นท่ีชุ่มน ้ าน ้ าจืย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะิา่พื้นท่ีชุ่มน ้ าน ้าเคม็อาจจะมีคิามสิโงามและ
คิามหลากหลาโยา้นภูมิทศัน์ ตลอยจนมีประดโชน์ท่ีเอ้ือต่อการนนัทนาการและการท่องเท่ีโิมากกิา่
ในนพื้นท่ีชุ่มน ้าน ้าจืย จึงท าในหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าน ้าเคม็มีแนิดนม้ท่ีจะมีมูลค่าเชิงนนัทนาการสูง 

  3) กิจกรรมเชิงนันทนาการ (Recreational activities) พื้นท่ี ชุ่มน ้ าท่ีมีบทบาทในนเชิง
นนัทนาการ มกัจะประกอบทปย้ิ โกิจกรรมเชิงนนัทนาการท่ีหลากหลาโ จากขอ้มูลท่ีริบริมทยจ้าก
การศึกษาแบบปฐมภูมิ พบิา่ Study site ท่ีในช้ในนการศึกษาน้ีมีกิจกรรมเชิงนนัทนาการท่ีส าคญั ทยแ้ก่ 
                                                           
11ขอ้มูลขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ า บางส่ินทม่ปรากฏในนงานการศึกษาปฐมภูมิท่ีในชใ้นนการศึกษาน้ี จึงมีบางค่าท่ีมาจากการประมาณจาก

แหล่งขอ้มูลอื่น (Second sources) 
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กิจกรรมย าน ้ า (ร้อโละ 56) ิ่าโน ้ า (ร้อโละ 35) พาโเรือ (ร้อโละ 23)ชมทิิทศัน์ (ร้อโละ 20) ยูนก 
(ร้อโละ 15) ตกปลา (ร้อโละ 6) ริมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การพกัผอ่นหโอ่นในจ การเยินเล่น การปิกนิก 
เป็นตน้ (ร้อโละ 18) จะพบิา่กิจกรรมท่ีมีมูลค่าเชิงนนัทนาการดยโเฉล่ีโสูง คือ กิจกรรมย าน ้ า ตกปลา 
มีมูลค่าเฉล่ีโเท่ากบั 111.17 และ 42.25ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ตามล ายบั ขณะท่ีกิจกรรมท่ีมี
มูลค่าเชิงนนัทนาการดยโเฉล่ีโต ่า คือ กิจกรรมล่องเรือและกิจกรรมยูนก มีมูลค่าเฉล่ีโเท่ากบั 25.51
และ 24.72 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ตามล ายบั  

 4.1.2. ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม (Socio-economic characteristics) 

  1) ประเภทของนักท่องเท่ีโิ (Tourist types) สามารถแบ่งนักท่องเท่ีโิออกเป็น  2 
ประเภท คือ นกัท่องเท่ีโิภาโในนประเทศและนกัท่องเท่ีโิจากต่างประเทศ มูลค่าเชิงนนัทนาการส่ิน
ในหญ่มาจากการประเมินดยโนกัท่องเท่ีโิภาโในนประเทศของ Study site นั้น คิยเป็นร้อโละ 76 ดยโมี
มูลค่าเชิงนันทนาการดยโเฉล่ีโเท่ากบั 51.42 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ส่ินนักท่องเท่ีโิจาก
ต่างประเทศ ส่ินในหญ่เป็นนกัท่องเท่ีโิจากประเทศในนภาคภูมิเอเชีโย้ิ โกนั ทยแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น ฮ่องกง 
เป็นตน้ และมีนกัท่องเท่ีโิจากประเทศอ่ืนๆ ในนทิีปโุดรปและอเมริกา ดยโมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีมา
จากการประเมินดยโนักท่องเท่ีโิชาิต่างชาติ คิยเป็นร้อโละ 24 ดยโมีมูลค่าเชิงนันทนาการเฉล่ีโ
เท่ากบั 155.01 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง จะพบิ่ามูลค่าเชิงนันทนาการของนักท่องเท่ีโิจาก
ต่างประเทศมีมูลค่าสูงกิา่นกัท่องเท่ีโิภาโในนประเทศ 

  2) ราโทยเ้ฉล่ีโของนกัท่องเท่ีโิ (Average income of tourists) ราโทยน้กัท่องเท่ีโิมาจาก
ราโทยเ้ฉล่ีโต่อเยือนของนกัท่องเท่ีโิในนแต่ละ Study site นั้นท่ีปรากฏในนงานการศึกษาแบบปฐมภูมิ
พบิา่ส่ินในหญ่มีราโทยต่้อเยือนอโู่ในนช่ิง 1,000-5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิยเป็นร้อโละ 51 รองลงมา
เป็นกลุ่มนักท่องเท่ีโิท่ีมีราโทย้ต่อเยือนต ่ากิ่า 1,000 ยอลลาร์สหรัฐฯ คิยเป็นร้อโละ 43 และกลุ่ม
นกัท่องเท่ีโิท่ีมีราโทยต่้อเยือนสูงกิ่า 5,000 ยอลลาร์สหรัฐฯ คิยเป็นร้อโละ 2 ดยโราโทยเ้ฉล่ีโของ
นกัท่องเท่ีโิมีค่าเท่ากบั 1,640.51 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเยือนจะพบิ่า ผูท่ี้มีราโทยต่้อเยือนอโู่ในนช่ิง 
1,000-5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉล่ีโของมูลค่าเชิงนันทนาการสูงสุย เท่ากับ 122.25 ยอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง 

4.1.3 ตัวแปรลกัษณะของการศึกษา (Study characteristics) 

  1) ิิี ีการประเมินมูลค่า (Valuation Methods) งานการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของ
พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีริบริมทย้ส่ินในหญ่ในช้ิิีีการประเมินมูลค่าแบบิิีีสมมติเหตุการณ์ (CVM) คิยเป็น
ร้อโละ 59 รองลงมา คือ ิิีีการแบบจ าลองต้นทุนการท่องเท่ีโิ (TCM) คิยเป็นร้อโละ 37 ิิีีการ
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ประเมินมูลค่าแบบการทยลองทางเลือก (Choice experiment) คิยเป็นร้อโละ 3 และิิีีการประเมิน
ราคาตลาย (Market price method) เป็นตน้ คิยเป็นร้อโละ1จะพบิา่การประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการ
ท่ีริบริมทยส่้ินในหญ่มาจากการประเมินจาก 2 ิิี ีหลกั คือ CVM และ TCM ส าหรับิิีีการประเมิน
มูลค่าแบบ CVM งานการศึกษาปฐมภูมิท่ีในช้ส่ินในหญ่จะิยัสิสัยิการของนกัท่องเท่ีโิผา่นการสร้าง
สถานการณ์สมมติต่างๆ และสอบถามคิามโนิยีจ่าโเพื่อิยัส่ินเกินของผูบ้ริดภค (Consumer surplus) 
ท่ีนกัท่องเท่ีโิทยรั้บจากการในช้ประดโชน์ในนเชิงนนัทนาการจากพื้นท่ีชุ่มน ้ า โกตัิ อโา่งสถานการณ์ 
เช่น คิามโินยีจ่าโเพื่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า (Conservation) คิามโินยีจ่าโค่าีรรมเนีโมเพื่อการเขา้
ในช้ประดโชน์  (Entrance fee) และคิามโิน ยี จ่าโ เพื่ อการป รับป รุงคุณภาพน ้ า (Water quality 
improvement) ส าหรับการท ากิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น ซ่ึงจะพบิ่า ิิีีการประเมินมูลค่าแบบ 
CVM มีค่าเฉล่ีโมูลค่าเชิงนนัทนาการค่อนขา้งต ่า คือ 15.39 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ส่ินิิี ีการ
ประเมินมูลค่าแบบ TCM ซ่ึงเป็นิิีีการิยัส่ินเกินผูบ้ริดภค (Consumer surplus) อันเกิยจากในช้
ประดโชน์ยา้นการท่องเท่ีโิดยโตรงและมีการค านิณมูลค่าจากตน้ทุนการท่องเท่ีโิทั้งทางตรงและ
ทางออ้มท่ีเกิยข้ึนจริง ประกอบกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าส่ินในหญ่ท่ีประเมินมูลค่าดยโิิี ีการประเมินมูลค่าแบบ 
TCM เป็นสถานท่ีท่องเท่ีโิท่ีมีช่ือเสีโง ท าในหต้น้ทุนการท่องเท่ีโิสูงตามทปย้ิ โจะพบิา่ค่าเฉล่ีโมูลค่า
เชิงนนัทนาการท่ีประเมินมูลค่าดยโิิี ีการแบบ TCM มีค่าสูงประมาณ 182.50 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน
ต่อคร้ัง 

   2) รูปแบบการตีพิมพ์ (Publication types) งานการศึกษาท่ีริบริมทย้ส่ินในหญ่จะมี
ลักษณะเป็น Grey literature คือ เป็นงานการศึกษาท่ีมีการตีพิมพ์เผโแพร่ในนิงจ ากัย ทย้แก่ งาน
การศึกษาท่ีตีพิมพ์ในนรูปแบบิิทโานิพนี์ (ร้อโละ32) ราโงานการศึกษา(ร้อโละ19) Working paper 
(ร้อโละ7) ดยโริมคิยเป็นร้อโละ 58 ขณะท่ีงานการศึกษาท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ในนรูปแบบของ
บทคิามิารสาร (Journal Article) ท่ีมีการตีพิมพเ์ผโแพร่และเป็นท่ีโอมรับในนิงกิา้งคิยเป็นร้อโละ 
42 การศึกษาน้ีพบิา่ค่าเฉล่ีโมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีทยจ้ากงานการศึกษาท่ีตีพิมพใ์นนรูปแบบบทคิาม
ิารสารเท่ากบั 26.48 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ขณะท่ีค่าเฉล่ีโของมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีทยง้าน
งานการศึกษาประเภทราโงานการิจิโั มีค่าสูงถึง 196.46 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง 
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลเชิงพรรณนาของขอ้มูลมูลค่าจากงานการศึกษาท่ีในชใ้นนการิเิคราะห์ Meta-  
   regression 

 

หน่วย: WTP US$ ต่อคนต่อคร้ัง ณ ราคาอา้งอิง พ.ศ. 2555 

Group Variable N (%) Mean Median Max Min SD 
Total observations 98 (100) 76.79 10.44 2,674.31 1.52 291.41 

Valuation 
Method 

CVM  58 (59) 15.39 5.59 123.91 1.52 25.09 

TCM  36 (37) 182.50 53.29 2,674.31 1.62 464.87 

Choice Experiment 3 (3) 18.69 2.45 51.27 2.35 28.22 

Market Price 1 (1) 6.14 6.14 6.14 6.14 - 

Publication 
type 

Journal Article  41 (42) 26.48 8.07 140.23 1.52 36.34 

Thesis 31 (32) 78.75 12.34 920.38 1.64 182.36 

Research report 19 (19) 196.46 13.84 2,674.31 1.89 613.68 

Working paper 7 (7) 37.96 6.14 160.11 4.26 59.45 

Wetland size 
 

>100 km2 37 (38) 140.50 16.33 2,674.31 1.52 458.57 

50-100 km2 9 (9) 30.08 6.14 91.68 1.78 35.04 

<50 km2 52 (53) 39.54 7.04 561.86 1.62 90.22 

Average size 119.61 km2 

Wetland type 
Salt water  80 (82) 86.99 13.06 2,674.31 1.52 321.21 

Fresh water  18 (18) 31.45 9.67 160.11 1.89 48.97 

Recreational 
activities 

Swimming  34(35) 38.52 15.20 290.10 1.52 58.27 

Diving  55(56) 111.17 10.36 2,674.31 1.78 385.23 

Boating  23(23) 25.51 10.51 160.11 1.52 37.56 

Bird watching  15(15) 24.72 9.81 123.91 1.62 35.70 

Fishing  6(6) 42.25 8.80 160.11 3.51 62.79 

Viewing  20(20) 26.03 7.08 130.11 1.64 36.12 

Others  18(18) 35.91 15.20 160.11 1.87 46.62 

Tourist types 
Domestic tourist  74(76) 51.42 10.07 920.38 1.52 124.03 

Foreign tourist  24(24) 155.01 13.06 2,674.31 2.25 548.50 
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลเชิงพรรณนาของขอ้มูลมูลค่าจากงานการศึกษาท่ีในชใ้นนการิเิคราะห์ Meta-  
                    regression (ต่อ) 

หน่ิโ: WTP US$ ต่อคนต่อคร้ัง ณ ราคาอา้งอิง พ.ศ. 2555 
Group Variable N(%) Mean Median Max Min SD 

Average 
income per 

month 

>5,000 USD 2 (2) 16.63 16.63 27.73 5.53 15.70 

1,000-5,000 USD 50 (51) 122.25 15.68 2,674.31 1.64 401.44 

<1,000 USD 42 (43) 32.54 7.18 290.10 1.52 55.42 

Average income 1640.51 $US per month 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

4.2 ผลการประมาณแบบจ าลอง Meta-regression ส าหรับใช้ในการประเมินมูลค่า  

ผลการศึกษาในนส่ินท่ีสองน้ีทยน้ าเสนอผลการประมาณแบบจ าลอง Meta-regression ดยโในช้ิิีีการ
ิเิคราะห์แบบจ าลองพหุระยบั (Multilevel modeling: MLM) ดยโเปรีโบเทีโบผลกบัการประมาณดยโ
ิิี ีก  าลงัสองนอ้โท่ีสุย (Ordinary Least Square: OLS) พบิา่ ทั้งสองแบบจ าลองในห้ผลท่ีสอยคลอ้งกนั 
ยงัแสยงผลในนตารางท่ี 4.2 

ในนกรณีท่ีิิเคราะห์ดยโในช้ตัิ แปรอิสระทุกตัิ ในนแบบจ าลองท่ีก าหนยทิ ้จะพบิ่ามีตัิ แปรอิสระ
สามารถอีิบาโคิามแปรปรินของมูลค่าคิามโนิยีจ่าโเชิงนนัทนาการอโา่งมีนโัส าคญัทางสถิติอโู ่3 
กลุ่มตัิ แปร ทยแ้ก่ (1) ลกัษณะของพื้นท่ีชุ่มน ้า ซ่ึงพบิา่ ขนายของพื้นท่ีชุ่มน ้ามีคิามสัมพนัี์เชิงบิก
กบัมูลค่า (2) ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม พบิา่ ราโทยเ้ฉล่ีโของนกัท่องเท่ีโิมีคิามสัมพนัี์เชิง
บิกกบัมูลค่าเช่นกนั และ (3) ิิี ีการประเมินมูลค่า พบิา่ ิิี ี TCM มีแนิดนม้ท่ีจะในหมู้ลค่าคิามโนิยี
จ่าโเชิงนันทนาการสูงกิ่าิิีีการอ่ืนๆจากตารางท่ี 4.2 จะพบิ่า กลุ่มตัิแปรรูปแบบการตีพิมพ ์
ประเภทพื้นท่ีชุ่มน ้ า กิจกรรมเชิงนันทนาการอ่ืนๆ ประเภทนักท่องเท่ีโิ เป็นกลุ่มตัิ แปรท่ีทม่มี
นโัส าคญัทางสถิติ ผู ้ิ ิจโัจึงทยพ้ิจารณาตยักลุ่มตัิ แปรเหล่านั้นออกจากแบบจ าลองเพื่อพฒันาผลการ
ประมาณแบบจ าลอง12 เหตุผลของการตยัตัิ แปรท่ีทม่มีนโัส าคญัออกจากแบบจ าลอง เน่ืองจากกลุ่มตัิ
แปรอิสระเหล่านั้นทม่มีอิทีิพลในนการอีิบาโคิามแปรปรินของมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าทย ้หากน าทปพิจารณาในนแบบจ าลองการประเมินมูลค่า อาจมีผลท าในห้เกิยคิามเอนเอีโงในนการ
ดอนมูลค่าทย ้ยงันั้น การศึกษาน้ีจึงคงเหลือทิแ้ละแสยงผลเฉพาะตัิ แปรอิสระท่ีมีนโัส าคญัทางสถิติ
เท่านั้น  
                                                           
12ขอ้คิรระิงัส าหรับการตยัตัิ แปรออกจากแบบจ าลองิิีีการน้ีอาจจะเป็นการละเลโอิทีิพลของตัิ แปรอื่นๆ ท่ีถูกตยัออกทป 

เพราะการตยัตัิ แปรเหล่านั้นออกทป ทม่ทยห้มาโคิามิา่ตัิ แปรนั้นจะทม่มีคิามส าคญัในน Meta-regression function เลโ 
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ตารางที ่4.2 แบบจ าลอง Meta-regression กรณีในส่ทุกตัิ แปร 

Variable 
OLS 

 
MLM 

Coefficient Coefficient 
 

Coefficient SE 
Constant -1.682 1.928 

 
-1.033 1.795 

Income (ln) 0.387* 0.210 
 

0.292* 0.192 
Wetland size (ln) 0.120* 0.071 

 
0.125* 0.071 

CVM 0.165 0.723 
 

0.086 0.702 
TCM 2.206*** 0.733 

 
2.117*** 0.712 

Publication types 0.124 0.324 
 

0.213 0.324 
Wetland types 0.057 0.434 

 
-0.056 0.425 

Swimming -0.004 0.340 
 

0.076 0.347 
Diving 0.267 0.416 

 
0.499 0.407 

Boating -0.604 0.389 
 

-0.521 0.396 
Bird watching 0.225 0.492 

 
0.336 0.495 

Fishing 0.055 0.615 
 

0.129 0.593 
Viewing 0.141 0.413 

 
0.161 0.395 

Tourist types 0.072 0.399 
 

-0.001 0.356 
Level 1 (estimate) variance - 

  
1.147*** 0.227 

Level 2 (author) variance - 
  

0.336* 0.220 
-2*loglikelihood level 1 - 

  
369.444 

 
-2*loglikelihood level 2 - 

  
313.507 

 
Likelihood ratio statistic - 

  
55.937 

 
Variance Partition Coefficient (%) - 

  
22.657 

 
Adjusted R2 0.325 

  
- 

 
N 98 

หมาโเหตุ:  ***, ** และ * หมาโถึง มีนโัส าคญัทางสถิติท่ีร้อโละ 1 ร้อโละ 5 และร้อโละ10 ตามล ายบั 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

เม่ือพิจารณาตยักลุ่มตัิ แปรท่ีทม่มีนัโส าคญัทางสถิติออกจากแบบจ าลอง และแสยงผลแบบจ าลอง 
Meta-regression เฉพาะตัิ แปรท่ีมีนโัส าคญัทางสถิติเท่านั้น พบิ่า กลุ่มตัิ แปรท่ีมีนโัส าคญัทางสถิติ
โงัคงในห้ผลเช่นเยีโิกบักรณีการในชทุ้กตัิ แปรอิสระในนการิิเคราะห์ แต่จะพบิา่ในนกรณีหลงัตัิ แปร
กิจกรรมล่องเรือ มีนัโส าคญัทางสถิติในนการอีิบาโคิามแปรปรินของมูลค่าย้ิโ แสยงผลการ
ประมาณ Meta-regression ดยโแบบจ าลองท่ีประมาณดยโิิีีก าลงัสองนอ้โสุยและิิีีพหุระยบัในห้ผล
การศึกษาท่ีสอยคลอ้งกนั ยงัแสยงในนตารางท่ี 4.3  
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เน่ืองจากลักษณะของขอ้มูลมูลค่าท่ีในช้ศึกษามีลักษณะเป็นล ายับชั้น (Hierarchies) กล่าิคือ ขอ้มูล
มูลค่าเชิงนันทนาการท่ีริบริมมาทย้มาจากหลาโงานการศึกษา (ผูแ้ต่ง) ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงคิาม
แตกต่างระหิา่งผูแ้ต่งอาจจะส่งผลต่อคิามแปรปรินของมูลค่าท่ีในชใ้นนการศึกษาน้ีย้ิ โ จึงจ าเป็นตอ้ง
ท าการทยสอบอิทีิพลของผูแ้ต่ง ซ่ึงเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแบบจ าลองพหุระยับ (MLM) ท่ี
สามารถในช้ิิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีดครงสร้างลยหลัน่เช่นน้ี และสามารถค านิณหาคิามแปรปรินของ
มูลค่าท่ีเกิยจากอิทีิพลของผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกนัทย ้ซ่ึงจะท าในหส้ามารถอีิบาโคิามแปรปรินท่ีเกิยข้ึน
จริงกับข้อมูลทย้ยีกิ่ากรณีการิิเคราะห์ย้ิโิิีีก าลังสองน้อโท่ีสุย (OLS) ซ่ึงจะท าในห้ทย้ผลการ
ประมาณแบบจ าลองเพื่อในชใ้นนการประเมินมูลค่าท่ีมีประสิทีิภาพและมีคิามถูกตอ้งมากกิ่า ยงันั้น 
ในนการสรุปผลจากแบบจ าลอง Meta-regression จึงสรุปผลจากการประมาณแบบจ าลองจากิิีี
ิเิคราะห์แบบพหุระยบั ซ่ึงทยผ้ลการศึกษา ยงัน้ี 

ตัิ แปรขนายพื้นชุ่มน ้ า พบิา่ ขนายของพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีคิามสัมพนัี์เชิงบิกกบัมูลค่าเชิงนนัทนาการ
อโา่งมีนโัส าคญัทางสถิติ ท่ีระยบันโัส าคญัร้อโละ 10 นัน่คือ ถา้พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีขนายเพิ่มข้ึนร้อโละ 1 
จะท าในห้มูลค่าคิามโินยีจ่าโของนกัท่องเท่ีโิเพิ่มข้ึนร้อโละ 0.13 เป็นทปตามสมมติฐานท่ีตั้งทิ ้และ
โงัสอยคล้องกับผลการศึกษาของ Brander et al. (2007) ท่ีพบิ่าขนายพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมย าน ้ า 
(Dive site) มีคิามสัมพนัี์เชิงบิกกบัมูลค่า 

ตัิ แปรราโทยน้กัท่องเท่ีโิ พบิา่ ราโทยต่้อเยือนของนกัท่องเท่ีโิมีคิามสัมพนัี์เชิงบิกกบัมูลค่า
คิามโินยีจะจ่าโเชิงนนัทนาการอโา่งมีนโัส าคญั ท่ีระยบันโัส าคญัร้อโละ 5 นัน่คือ ถา้นกัท่องเท่ีโิมี
ราโทยต่้อเยือนเพิ่มข้ึนร้อโละ 1 จะส่งผลท าในหมู้ลค่าคิามโินยีจ่าโเชิงนนัทนาการเพิ่มข้ึนร้อโละ 0.32 
ซ่ึงเป็นทปตามสมมติฐานท่ีตั้ งทิ ้แต่ในห้ผลตรงกันข้ามกับผลการศึกษามูลค่าเชิงนันทนาการแนิ
ปะการังของ Brander et al. (2007) พบิ่าราโทย้ต่อหัิ (GDP per capita) ของแต่ละ Study site ทม่มี
นัโส าคัญทางสถิติในนการอีิบาโมูลค่าคิามโินยีจ่าโ ทั้ งน้ีBrander et al. (2007) ทย้ในห้เหตุผลิ่า
เน่ืองจากกลุ่มตัิ อโา่งของการศึกษาส่ินในหญ่เป็นนกัท่องเท่ีโิจากต่างประเทศมากกิ่านกัท่องเท่ีโิ
ภาโในนประเทศหากพิจารณาการในชข้อ้มูลของ Brander et al. (2007) ซ่ึงในช ้GDP per capita ของ Study 
siteในนการิิเคราะห์ซ่ึงอาจจะทม่สะทอ้นราโทยข้องนกัท่องเท่ีโิทยยี้เท่าท่ีคิร จึงส่งผลท าในห ้GDP per 
capita ของแต่ละ Study site ทม่มีคิามสัมพนัี์กบัมูลค่าคิามโินยีจ่าโของนกัท่องเท่ีโิซ่ึงส่ินในหญ่
เป็นนักท่องเท่ีโิต่างชาตินั่น เอง ส่ินการศึกษาน้ี  กลุ่มตัิอโ่างส่ินในหญ่เป็นนักท่องเท่ีโิ
ภาโในนประเทศ และทยใ้นชข้อ้มูลราโทยท่ี้สะทอ้นตามแหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ีโิในนการิเิคราะห์ จึงท า
ในห้ราโทย้มีผลต่อมูลค่าคิามโินยีจ่าโเชิงนันทนาการ เน่ืองจากราโทย้ถือเป็นปัจจโัส าคัญในนการ
ก าหนยระยบัการท่องเท่ีโิ และเป็นเง่ือนทขส าคญัในนการก าหนยคิามโนิยีจ่าโเชิงนนัทนาการนัน่เอง 
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ตัิ แปรกิจกรรมเชิงนนัทนาการ พบิา่ กิจกรรมล่องเรือมีแนิดนม้ท่ีจะในหมู้ลค่าเชิงนนัทนาการต ่ากิา่
กิจกรรมเชิงนันทนาการอ่ืนๆอโ่างมีนัโส าคัญทางสถิติท่ีระยับนัโส าคัญร้อโละ 5 กล่าิคือ ถ้า
ก าหนยในห้ปัจจโัอ่ืนๆ คงท่ี มูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีเกิยจากกิจกรรมล่องเรือกิ่าร้อโละ 69 มีมูลค่าต ่า
กิา่มูลค่าท่ีถูกประเมินจากกิจกรรมเชิงนันทนาการอ่ืนๆ ช้ีในห้เห็นิ่ากิจกรรมล่องเรือเป็นกิจกรรมท่ี
นักท่องเท่ีโิมีคิามโินยีจ่าโเพื่อประดโชน์ทางนันทนาการทม่สูงมากนักเม่ือเทีโบกับกิจกรรมเชิง
นนัทนาการอ่ืนๆ 

ตัิ แปริิีีการประเมินมูลค่า พบิ่า การในช้ิิีีการประเมินมูลค่าแบบจ าลองต้นทุนการท่องเท่ีโิ 
(TCM) มีแนิดน้มจะในห้มูลค่าเชิงนันทนาการสูงกิ่าิิีีการประเมินมูลค่ารูปแบบอ่ืนๆ ท่ีระยับ
นโัส าคญัร้อโละ 1 ดยโผลการศึกษาน้ีสอยคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Brander et al. (2007) ท่ีพบิา่ ิิีี 
TCM มีนัโส าคญัทางสถิติในนการอีิบาโคิามแปรปรินของมูลค่า และิิีี TCM มีแนิดน้มท่ีจะในห้
มูลค่าท่ีสูงและโงัสอยคลอ้งกบัการศึกษาของ Bate mane และ Jones (2003) ท่ีพบิ่าิิีีการประเมิน
แบบ TCM ทั้ ง ITCM และ ZTCM มีผลกระทบเชิงบิกหรือมีแนิดน้มท่ีจะในห้มูลค่าสูงอโ่างมี
นโัส าคญัเม่ือเทีโบกบัการประเมินมูลค่าแบบ Dichotomous Choice ซ่ึงเป็นการประเมินแบบิิี ี CVM 

ตารางที ่4.3 แบบจ าลอง Meta-regression กรณีในส่เฉพาะตัิ แปรท่ีมีนโัส าคญัทางสถิติ 

Variable 
OLS   MLM 

Coefficient SE   Coefficient SE 
Constant -1.052 1.170 

 
-0.625 1.107 

Income (ln) 0.377** 0.158 
 

0.316** 0.149 
Wetland size (ln) 0.124* 0.065 

 
0.130* 0.068 

TCM 1.961*** 0.270 
 

1.913*** 0.256 
Boating -0.708** 0.308 

 
-0.686** 0.331 

Level 1 (estimate) variance  2

e  - 
  

1.218** 0.239 
Level 2 (author) variance  2

u  - 
  

0.279* 0.215 
-2*loglikelihood level 1 - 

  
369.444 

 
-2*loglikelihood level 2 - 

  
315.426 

 
Likelihood ratio statistic - 

  
54.018 

 
Variance Partition Coefficient (%) - 

  
18.637 

 
Adjusted R2 0.384 

  
- 

 
N 98  

หมาโเหตุ:  ***, ** และ * หมาโถึง มีนโัส าคญัทางสถิติท่ีร้อโละ 1 ร้อโละ 5 และร้อโละ10 ตามล ายบั 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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ส าหรับการทยสอบคิามแปรปรินของมูลค่าอนัเกิยจากการอิทีิผลของผูแ้ต่ง (Authorship effect) 
ในนการศึกษาน้ีทยก้ าหนยในห้การิิเคราะห์คิามแปรปรินออกเป็น 2 ระยบั คือ การิิเคราะห์ระยบั
ขอ้มูลมูลค่าภาโในตผู้แ้ต่งเยีโิกนั (estimated value) และการิิเคราะห์ระยบักลุ่มผูแ้ต่ง (authors) ของ
แต่ละงานการศึกษา  

การิิเคราะห์ระยบัหน่ิโขอ้มูลมูลค่า (Level 1Model) เป็นการิิเคราะห์จากแบบจ าลองหลกั (Null 
model) ดยโเป็นการน าตัิ แปรตามมาท าการิิเคราะห์ดยโทม่น าตัิ แปรอิสระในยๆ เขา้มาร่ิมพิจารณา
เพื่อตริจสอบิา่ตัิ แปรตามมีคิามแปรปรินภาโในนหน่ิโหรือระหิา่งหน่ิโเพีโงพอท่ีจะิิเคราะห์
ตัิ แปรอิสระท่ีส่งผลขั้นต่อทปหรือทม่ ซ่ึงจะทยค้่า-2*loglikelihood level 1 เท่ากบั 369.444 

การิิเคราะห์ระยบักลุ่มผูแ้ต่ง (Level 2 Model) ผลการิิเคราะห์คิามแปรปริน พบิ่ามีคิามแปร
ระหิา่งผูแ้ต่ง  2

u  เท่ากบั 0.279ขณะท่ีคิามแปรปรินระหิา่งมูลค่าภาโในตผู้แ้ต่งคนเยีโิกนั  2

e  
มีค่าเท่ากบั 1.218ดยโมีค่า-2*loglikelihood level 2 เท่ากบั 315.426 

การทยสอบอิทีิพลของผูแ้ต่ง (Authorship effect) ท่ีมีผลต่อคิามแปรปรินของมูลค่า สามารถ
ทยสอบดยโพิจารณาจากค่าสถิติ Likelihood ratio สามารถค านิณค่าทย้เท่ากบั 55.667 และเม่ือน า
ค่าสถิติท่ีทยท้ปเปรีโบเทีโบกบัการกระจาโแบบทคสแคิร์ (Chi-square) ณ ระยบัองศาคิามเป็นอิสระ 
(Degree of freedom) เท่ากบั 1 พบิา่ค่า (p-value = 0.000) < 0.01แสยงิา่ ปฏิเสีสมมติฐานหลกั (H0) 
โอมรับสมมติฐานรอง (H1) นัน่คือ คิามแปรปรินของมูลค่าจากผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกนัทม่เท่ากบัศูนโ ์ท่ี
ระยบันโัส าคญัทางสถิติร้อโละ 1นัน่คือ คิามแปรปรินท่ีเกิยข้ึนกบัมูลค่าทยรั้บอิทีิพลจากผูแ้ต่งท่ี
แตกต่างกนัอโา่งมีนโัส าคญั หรือมีอิทีิพลของผูแ้ต่งนัน่เอง 

จากการทยสอบอิทีิพลของผูแ้ต่งดยโในช้ Likelihood ratio testทย้ข้อสรุปิ่า ผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกันมี
อิทีิพลต่อคิามแปรปรินของมูลค่า เพื่อพิจารณาระยับของอิทีิพลของผูแ้ต่งท่ีมีผลต่อคิาม
แปรปรินของขอ้มูลมูลค่าท่ีในช้ศึกษาทั้งหมย สามารถค านิณหาสัยส่ินคิามแปรปรินของมูลค่า
อันเกิยจากอิทีิพลของผูแ้ต่งดยโในช้ Variance Partition Coefficient (VPC) ดยโค านิณทย้เท่ากับ 
0.18637หมาโคิามิา่ คิามแปรปรินท่ีเกิยข้ึนกบัมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นผลมาจาก
คิามแตกต่างระหิ่างผูแ้ต่งร้อโละ 18.63 ของคิามแปรปรินทั้ งหมยท่ีเกิยข้ึนกับมูลค่าจากการ
ทบทินิรรณกรรม พบิา่ การศึกษาการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของ Brander et al. (2007)และ
Bate mane และ Jones (2003)ซ่ึงในช้ิิีีประมาณแบบจ าลองรูปแบบเยีโิกนั คือ แบบจ าลองพหุระยบั
(Multilevel Modelling)ในนการประมาณแบบจ าลองMeta-regression ตลอยจนท าการทยสอบอิทีิพล
ของผูแ้ต่งเช่นเยีโิกนัส าหรับผลการทยสอบของBrander et al. (2007) พบิ่าผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกันมี
อิทีิพลต่อคิามแปรปรินของมูลค่าอโา่งมีนโัส าคญัเช่นกนั ดยโมีคิามแปรปรินท่ีเกิยจากผูแ้ต่งท่ี
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แตกต่างกนัประมาณร้อโละ 65ซ่ึง Brander et al. (2007) ทยส้รุปิา่งานการศึกษาการประเมินมูลค่าเชิง
นนัทนาการของแนิปะการังแบบปฐมภูมิในนอยีตโงัคงเป็นิิีีท่ีมีคิามดน้มเอีโง (Biased approach) 
เม่ือพิจารณากลุ่มตัิ อโ่างของงานการศึกษาของ Brander et al. (2007) พบิ่ากลุ่มตัิ อโ่างการศึกษา
แบบปฐมภูมิมาจากหลาโStudy siteท่ีมีคิามแตกต่างกนัมาก ประกอบทปย้ิ โงานการศึกษาในนทิีป
ออสเตรเลีโ ภูมิภาคเอเชีโตะินัออกเฉีโงในต ้ภูมิภาคแอฟริกาตะินัออก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แถบคาริบเบีโนซ่ึงมีคิามเป็นทปทยท่ี้ิิีีการประเมินมูลค่าในนแต่ละพื้นท่ีอาจจะมีคิามแตกต่างกนั
มาก ท าในหมู้ลค่าเฉล่ีโท่ีทยจ้ากแต่ละงานการศึกษามีคิามแตกต่างกนัอโา่งมีนโัส าคญัขณะท่ีการศึกษา
ของ Bate mane และ Jones (2003) ทย้ท าการศึกษาและเก็บริบริมงานการศึกษาจากพื้นท่ีศึกษา
(Study site) เยีโิกนั คือประเทศสหราชอาณาจกัร ผลการทยสอบอิทีิพลของผูแ้ต่ง พบิา่มีประมาณ
ร้อโละ 9 แต่ผลยังกล่าิทม่มีนัโส าคญัทางสถิติ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะิ่าการศึกษาน้ีทย้ริบริมงาน
การศึกษาในนพื้นท่ีศึกษาท่ีมีคิามคลา้โคลึงกนัมาก อาจท าในห้ิิี ีการศึกษาและมูลค่าเฉล่ีโท่ีประเมินทย้
ท่ีทยจ้ากแต่ละงานการศึกษาทม่มีคิามแตกต่างกนัมากนกั 

ส าหรับการศึกษาน้ีพบิา่ คิามแปรปรินท่ีเกิยข้ึนกบัมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ า เป็นผลมา
จากคิามแตกต่างระหิา่งผูแ้ต่งร้อโละ 18.63 อโา่งมีนโัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจะมีสาเหตุมาจากการ
เก็บริบริมงานการศึกษาจาก Study site จากหลาโประเทศในนภูมิภาคเอเชีโ ซ่ึงอาจจะมีคิามแตกต่าง
กันในนแง่ของลักษณะพื้นท่ี ตลอยจนิิีีการประเมิน ท าในห้มูลค่าเฉล่ีโท่ีทย้จากแต่ละงานมีคิาม
แปรปรินแตกต่างกนัอโา่งมีนโัส าคญั ซ่ึงช้ีในห้เห็นิา่การศึกษาการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของ
พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีน ามาในช้โงัคงเป็นิิีีการศึกษาการประเมินมูลค่าท่ีในช้โงัคงมีคิามเอนเอีโง (Biased 
approach) อโา่งทรก็ตาม ค่า VPC ของการศึกษาน้ีมีค่าต ่ากิา่การศึกษาของ Brander et al. (2007) ทั้งน้ี
อาจช้ีในห้เห็นิ่างานการศึกษาการประเมินมูลค่าของพื้นท่ีศึกษาในนภูมิภาคเยีโิกนัจะมีคิามแตกต่าง
กนัน้อโกิ่างานการศึกษาการประเมินมูลค่าของพื้นท่ีศึกษาต่างภูมิภาคกัน ซ่ึงอาจจะน าทปสู่การ
พิจารณาคยัเลือกงานการศึกษาในนอนาคต ท่ีคิรเลือกงานจากพื้นท่ีท่ีศึกษาคลา้โคลึงกนักบัพื้นท่ีท่ีจะ
ประเมิน เพื่อคิบคุมอิทีิพลของผูแ้ต่งท่ีส่งผลต่อคิามแปรปรินของมูลค่า 

4.3 การทดสอบความคลาดเคลือ่นของการโอนมูลค่าเพือ่การประเมินมูลค่าพืน้ทีชุ่่มน า้ในประเทศไทย 

เพื่อทยสอบคิามสมเหตุสมผลและคิามน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง Meta-regression ท่ีประมาณทย้
จ  าเป็นตอ้งทยสอบผลการดอนมูลค่าดยโในช้ิ ิี ีการประเมินผลการดอนมูลค่าเทีโบกบัขอ้มูลจริงของทุก
ตัิ อโา่งท่ีในชใ้นนการศึกษา (In-sample performance) ดยโทั่ิ ทปจะประเมินดยโพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์
เฉล่ีโของผลการดอนมูลค่า (Mean Average Transfer Error: MATE) ซ่ึงเป็นการค านิณหาค่าเฉล่ีโของ
ร้อโละคิามแตกต่างระหิ่างมูลค่าท่ีประมาณทยจ้ากสมการดอนมูลค่า (Estimated values) กบัมูลค่า
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สังเกตท่ีทยจ้ากกลุ่มตัิ อโา่งท่ีในชใ้นนการศึกษา (Observed values) ทุกๆ ค่าทั้งน้ีเน่ืองจากโงัทม่มีรูปแบบ
การทยสอบท่ีแน่นอน ดยโทั่ิ ทป จึงนิโมในช้ค่า MATE ในนการทยสอบคิามสมเหตุสมผลและคิาม
น่าเช่ือถือของผลการดอนมูลค่าจากแบบจ าลอง Meta-regression ท่ีประมาณทย้ (Rosenberger and 
Loomis, 2000) ดยโมีหลักการทั่ิทป คือ ถ้าค่า MATE ต ่า แสยงิ่า แบบจ าลอง Meta-regression ท่ี
ประมาณทย้ ก็จะมีคิามน่าเช่ือถือมากข้ึนอโ่างทรก็ตามทม่มีการก าหนยเกณฑ์ทิอ้โ่างแน่นอนิ่าค่า
คิามคลายเคล่ือนสูงระยบัเท่าทร จึงจะท าในห้แบบจ าลองท่ีประมาณทย้ทม่น่าเช่ือถือส าหรับการดอน
มูลค่าในนพื้นท่ีหน่ึงๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในนการพิจารณาผลเบ้ืองตน้ การศึกษาคร้ังน้ีจึงทยก้ าหนยขอบเขต
ของค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าทิท่ี้ทม่เกินร้อโละ 40 ตามหลกัเกณฑ์ของ Ready และ 
Navrud (2006) เพื่อประเมินและโอมรับผลมูลค่าท่ีทยจ้ากแบบจ าลอง 

จากตารางท่ี 4.4 แสยงค่าคิามคลายเคล่ือนของผลการดอนมูลค่าดยโิิีี In-sample performance 
พบิ่า ค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่ามีช่ิงอโู่ระหิ่างร้อโละ 1.11– 1853.73 ดยโมีค่าเฉล่ีโ
เท่ากับร้อโละ 147.06 ซ่ึงถือิ่าอโู่ในนเกณฑ์คิามคลายเคล่ือนสูงดยโเปรีโบเทีโบ ดยโมีมูลค่าท่ี
ประมาณทยมี้ค่าสูงกิา่ค่าจริง (Over estimated value) ประมาณร้อโละ 52 และมีมูลค่าท่ีประมาณทยมี้
ค่าต ่ากิา่ค่าจริง (Under estimated value) ประมาณร้อโละ 48 ซ่ึงค่าคิามคลายเคล่ือนทั้งสองรูปแบบ
มีสัยส่ินท่ีในกล้เคีโงกัน ดยโมูลค่าท่ีประมาณทย้มีค่าสูงกิ่าค่าจริงจะมีจ านินมากกิ่า สามารถ
พิจารณาค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าทย้ในนภาคผนิก ข ตารางท่ี ข.2 เพื่อในห้ทราบถึง
ราโละเอีโยของคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าท่ีเกิยข้ึน จึงทยแ้บ่งพิจารณาค่าคิามคลายเคล่ือน
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ สามารถพิจารณาคิามคลายเคล่ือนจากการดอนมูลค่าทย ้ยงัน้ี 

 1) ลักษณะของ Study site ซ่ึงทยแ้บ่งค่าคิามคลายเคล่ือนจากการในช้กลุ่มตัิ อโ่างจาก Study 
site ของประเทศต่างๆ ในนภูมิภาคเอเชีโและประเทศททโ พบิา่คิามคลายเคล่ือนท่ีเกิยจากการในชก้ลุ่ม
ตัิ อโา่งของ Study site จากประเทศททโมีค่าน้อโกิ่าการในช้กลุ่มตัิ อโา่งของStudy site จากประเทศ
อ่ืนๆ ในนภูมิเอเชีโ ดยโค่าคิามคลายเคล่ือนจากการจ ากยัการในช้ขอ้มูลเฉพาะกลุ่มตัิ อโ่างท่ีมาจาก 
Study site ในนประเทศททโ มีค่าอโู่ระหิ่างร้อโละ 19.59 – 962.22 และมีค่าเฉล่ีโเท่ากบัร้อโละ 99.97
ขณะท่ีค่าคิามคลายเคล่ือนของกลุ่มตัิ อโา่งจาก Study site ในนประเทศอ่ืนๆ ในนภูมิภาคเอเชีโ มีค่าอโู่
ในนระหิา่งร้อโละ 1.11–1,852.73 และมีค่าเฉล่ีโเท่ากบัร้อโละ 178.18 จะพบิา่คิามคลายเคล่ือนของ
การดอนมูลค่าจากกลุ่ม Study site ท่ีมาจากประเทศททโจะมีค่าต ่ากิ่า Study site ของประเทศในน
ภูมิภาคเอเชีโ ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากคิามสอยคล้องและคิามคล้าโคลึงกนัระหิ่าง Study site กบั 
Policy site   
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 2) วิธีการประเมินมูลค่า ทย้แบ่งิิีีการประเมินค่าออกเป็น 3 ิิีี คือ CVM TCM และิิีีการ
ประเมินมูลค่าอ่ืนๆ (CE และ Market Price Method) พบิ่า คิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าจาก
กลุ่มตัิ อโา่งท่ีในช้ิ ิีีการประเมินมูลค่ารูปแบบอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีโต ่าสุย ประมาณร้อโละ 117 แต่จะพบิา่
กลุ่มตัิ อโ่างท่ีในช้ิิีีการศึกษายงักล่าิในนการศึกษาน้ีถือิ่าเป็นส่ินน้อโ คิยเป็นร้อโละ 4 จากกลุ่ม
ตัิ อโา่งทั้งหมย ดยโิิี ีการส่ินในหญ่ท่ีในช ้คือ CVM และ TCM เม่ือเปรีโบเทีโบคิามคลายเคล่ือนของ 
2 ิิีีน้ี จะพบิา่กลุ่มตัิ อโา่งจากิิีีการประเมินแบบ CVM มีคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าต ่า
กิ่าิิีี TCMดยโเปรีโบเทีโบ ซ่ึงิิีี CVM มีค่าเฉล่ีโคิามคลายเคล่ือนเท่ากบัร้อโละ 128.43 ขณะท่ี
ิิีีการประเมินมูลค่าแบบ TCM มีค่าเฉล่ีโคิามคลายเคล่ือนเท่ากับร้อโละ 180.38 ซ่ึงหลาโงาน
การศึกษาทย้ช้ีในห้เห็นิ่าิิีีการประเมินมูลค่าแบบ CVM มีแนิดน้มท่ีจะมีค่าคิามคลายเคล่ือนของ
การดอนมูลค่าต ่า (Sapna Kual et al., 2013; Woodward and Wui, 1999)  

 3) รูปแบบการตีพิมพ์ ทย้แบ่งรูปแบบการตีพิมพ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การตีพิมพ์ประเภท
บทคิามจากิารสารเชิงิชิาการ (Academic journal article) และการตีพิมพเ์ชิงิชิาการท่ีมีการเผโแพร่
ในนขอบเขตจ ากยั หรือ Grey literature จะพบิ่า กลุ่มตัิ อโ่างท่ีมาจากการตีพิมพ์ประเภทบทคิาม
ิารสารมีค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าสูงกิ่ากลุ่มตัิ อโ่างท่ีมาจากการตีพิมพ์ในนลกัษณะ 
Grey literature คือ มีค่าเฉล่ีโของคิามคลายเคล่ือนเท่ากบัร้อโละ 177.58 และ 125.10 ตามล ายบั 

 4) ขนาดพื้นที่ชุ่มน ้า ทย้แบ่งขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ าออกเป็น 3 ขนาย คือ ขนายในหญ่ (มากกิ่า 100 
ตารางกิดลเมตร) ขนายกลาง (50 - 100 ตารางกิดลเมตร) และขนายเล็ก (นอ้โกิา่ 50 ตารางกิดลเมตร) 
จะพบิา่ กลุ่มตัิ อโา่งพื้นท่ีชุ่มน ้ าขนายกลางและขนายในหญ่มีแนิดนม้ท่ีจะมีค่าคิามคลายเคล่ือนของ
การดอนมูลค่าสูง มีค่าเฉล่ีโของคิามคลายเคล่ือนสูงถึงร้อโละ 187.47 และร้อโละ 164.65 ตามล ายบั 
ขณะท่ีพื้นท่ีชุ่มน ้ าขนายเล็กมีแนิดน้มท่ีจะในห้ค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าต ่าสุย คือ ร้อโ
ละ 127.55 ซ่ึงช้ีในห้เห็นิ่าผลการดอนมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีขนายเล็กจะสามารถโอมรับผลทยม้ากกิ่า
พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีขนายในหญ่ 

 5) ประเภทพื้นที่ชุ่มน ้า ทย้แบ่งประเภทพื้นท่ีชุ่มน ้ าออกเป็น 2 ประเภท คือ พื้นท่ีชุ่มน ้ าน ้ าจืย
และน ้ าเค็ม จะพบิา่ พื้นท่ีชุ่มน ้ าน ้ าเค็มจะมีค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าสูงกิา่พื้นท่ีชุ่มน ้ า
น ้ าจืย คือ มีค่าเฉล่ีโคิามคลายเคล่ือนร้อโละ 156.66 และร้อโละ 104.41 ตามล ายบั ซ่ึงช้ีในห้เห็นิา่ผล
การดอนมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้าประเภทน ้าจืยจะสามารถโอมรับผลทยม้ากกิา่พื้นท่ีชุ่มน ้าประเภทน ้าเคม็ 

 

 



 

 68   

ตารางที ่4.4 ร้อโละค่าสัมบูรณ์คิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าดยโิิี ี In-sample 
หน่ิโ: ร้อโละ 

Group Variable N Mean Median Max  Min SD 
Average Transfer Error (%) 98 147.06 72.03 1852.73 1.11 245.55 

Valuation 
Method 

CVM  58 128.43 65.96 1247.30 1.11 201.29 
TCM  36 180.38 79.61 1852.73 11.81 314.35 
Others 4 117.24 121.50 194.66 31.27 74.79 

Publication 
type 

Journal Article 41 177.58 80.52 1852.73 2.40 311.42 
Grey literature 57 125.10 64.85 1247.30 1.11 184.37 

Wetland 
size 

Large (>100 km2) 37 164.65 80.98 1247.30 4.41 235.00 
Medium (50-100 km2) 9 187.47 90.16 502.98 11.81 179.24 
Small (<50 km2) 52 127.55 64.28 1852.73 1.11 264.11 

Wetland 
type 

Salt water  80 156.66 72.03 1852.73 1.11 267.08 
Fresh water  18 104.41 68.49 391.97 23.02 100.87 

Study site 
Thai 39 99.97 67.69 381.28 4.41 101.03 
Asian 59 178.18 75.31 1852.73 1.11 302.77 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

เพื่อทยสอบคิามแตกต่างของค่าเฉล่ีโและคิามแปรปรินของค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอน
มูลค่าของตัิ แปรในนแต่ละกลุ่มซ่ึงผลการทยสอบแสยงยงัตารางท่ี 4.5 ซ่ึงสามารถสรุปผลทย ้ยงัน้ี 

กลุ่ม Study site ทยท้ยสอบคิามแปรปรินของสองกลุ่มประชากร ดยโในชt้-test ผลการทยสอบพบิา่ 
ค่าสถิติทดสอบเลเวนเน (Levene’s Test) มีค่าเท่ากบั 7.052 และ p-value มีค่าเท่ากบั 0.009 < 0.10 นัน่
คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่าของ Study site ในประเทศไทยและ Study site ของ
ประเทศอ่ืนๆ ในนภูมิภาคเอเชีโ มีความแปรปรวนท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 10 พิจารณาตวั
สถิติทดสอบค่าเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนของStudy site ทั้ง 2 กลุ่มหรือทดสอบด้วยสถิติที(t-
test)กรณีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั จะพบว่า ค่าสถิติt เท่ากบั 1.836 และ p-value = 0.07 < 0.10
นัน่คือ Study site ในประเทศไทยและ Study site ของประเทศอ่ืนๆ ในนภูมิภาคเอเชีโมีความแตกต่าง
กนัของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า ท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 10 

นอกจากน้ี การทยสอบกลุ่มรูปแบบการตีพิมพ ์พบิา่ ค่าสถิติทดสอบเลเวนเน (Levene’s Test) มีค่า
เท่ากบั 3.045 และ p-value มีค่าเท่ากบั 0.084 < 0.10 นั่นคือ ค่าความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า
ของขอ้มูลท่ีมาจากการศึกษาแบบ Grey literature และขอ้มูลท่ีมาจากการศึกษาแบบบทความวารสาร 
มีความแปรปรวนท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 10 พิจารณาตวัสถิติทดสอบค่าเฉล่ียของค่า
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ความคลาดเคล่ือนของงานการศึกษาจากรูปแบบการตีพิมพท์ั้ง 2 กลุ่มหรือทดสอบดว้ยสถิติที (t-test) 
กรณีความแปรปรวนมีค่าแตกต่างกนั จะพบวา่ ค่าสถิติ t เท่ากบั -0.964 และ (p-value = 0.339) > 0.10 
นั่นคือ ข้อมูลท่ีมาจากการศึกษาแบบ Grey literature และข้อมูลท่ีมาจากการศึกษาแบบบทความ
วารสารมีค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่าท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 
10 

ขณะท่ีกลุ่มตัิ แปรอ่ืนๆ ทยแ้ก่ ประเภทพื้นท่ีชุ่มน ้ า ขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ า และิิีีการประเมินมูลค่า พบิา่
คิามแปรปรินและค่าเฉล่ีโของการคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าทม่มีคิามแตกต่างกนัของ
แต่ละกลุ่มตัิ แปรอโา่งมีนโัส าคญั 

จากการผลการทยสอบข้างต้น สามารถอภิปราโผลทย้ิ่า มีเพีโงกลุ่มตัิ แปร Study site เท่านั้ นท่ี
ค่าเฉล่ีโคิามคลายเคล่ือนของ 2 กลุ่มระหิา่งค่าคิามคลายเคล่ือนของกลุ่มตัิ อโ่าง Study site ของ
ประเทศททโและ Study site ของประเทศอ่ืนๆ ในนเอเชีโมีค่าเฉล่ีโแตกต่างกนัอโา่งมีนัโส าคญั ปัจจโั
ยงักล่าิช้ีในห้เห็นิา่ Study siteท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อค่าเฉล่ีโของคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าท่ี
แตกต่างกนัย้ิ โ จากขอ้มูลเชิงพรรณนาของคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าในนตารางท่ี 4.4 จะ
พบิา่กลุ่มตัิ อโา่งจาก Study site ของประเทศททโมีค่าเฉล่ีโของคิามคลายเคล่ือนต ่ากิา่ Study site 
ของประเทศอ่ืนๆ ในนเอเชีโท่ีทม่ในช่ประเทศททโคือ ร้อโละ 99.97 และร้อโละ 178.18 ตามล ายับ
สะทอ้นในห้เห็นิ่าผลการดอนมูลค่าในนพื้นท่ีประเทศททโสามารถโอมรับผลทย้มากกิ่าผลการดอน
มูลค่าของประเทศอ่ืนๆ ในนเอเชีโ ซ่ึงสอยคล้องกับหลาโเหตุผลท่ีสนับสนุนิ่าผลการดอนมูลค่า
ภาโในนประเทศ (in state) จะมีคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าท่ีต ่ากิ่าการดอนมูลค่าระหิ่าง
ประเทศ (across-state) (Loomis, 1992 อ้างถึงในน  Rosenberger and Stanley, 2006) และเม่ือพิจารณา
จากสัยส่ินของงานท่ีในชใ้นนการศึกษา จะพบิา่ งานการศึกษาส่ินในหญ่มาจากการประเมินมูลค่าจาก 
Study site ของประเทศททโ คิยเป็นร้อโละ 44 ซ่ึงถือิา่เป็นสัยส่ินท่ีสูงกิา่ทุกประเทศท่ีถูกน ามาในช้
เป็นกลุ่มตัิ อโ่างซ่ึงอาจเป็นผลมาจากคิามสอยคล้องระหิ่าง Study site และ Policy site ในนย้าน
ต่างๆเช่น ลกัษณะพื้นท่ีชุ่มน ้ า ลกัษณะการในช้ประดโชน์ ลกัษณะของนักท่องเท่ีโิ ตลอยจนิิีีการ
ศึกษาการประเมินมูลค่าท่ีคลา้โคลึงกนัมากกิ่าิิีีการของประเทศอ่ืนๆ ในนเอเชีโซ่ึงคิามสอยคลอ้ง
ยงักล่าิอาจน าทปสู่การเกิยคิามคลายเคล่ือนต ่าในนกลุ่มตัิ อโ่างท่ีเป็น Study site ในนประเทศททโ
นัน่เอง ซ่ึงผลการศึกษาขอ้น้ีเป็นการโืนโนัและเน้นโ  ้าในห้เห็นถึงคิามส าคญัของคิามคลา้โคลึงกนั
ระหิา่ง Study site และ Policy site ท่ีมีผลต่อระยบัคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่า 
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ตารางที ่4.5 การิเิคราะห์คิามแปรปรินของคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่า 

Group 
Levene's Test t-test 

F sig t sig 

Publication type (Journal article and Grey literature) 
Equal variances not assumed 3.045 0.084* -0.964 0.339 

Wetland types (Saltwater and Freshwater) 
Equal variances assumed 2.577 0.112 -0.939 0.350 

Study site (Thai and Asian) 
Equal variances not assumed 7.052 0.009* 1.836 0.070* 

ANOVA F sig 

Valuation methods (CVM, TCM, Other methods) 0.522 0.594 
Wetland size (Large, Medium, Small) 0.376 0.687 

หมาโเหตุ: หมาโเหตุ:  * หมาโถึง มีนโัส าคญัทางสถิติท่ีร้อโละ 10 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

เม่ือเปรีโบเทีโบผลการดอนมูลค่าจากการศึกษาคร้ังน้ีเทีโบกบัการศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ า
ในนอยีต พบิ่า ค่าคิามคลายเคล่ือนจากการดอนมูลค่าภาโในต้ิิีี In-sample ของการศึกษาน้ีมีค่า
ค่อนขา้งสูงกิา่งานการศึกษาก่อนหนา้อ่ืนๆ ดยโเปรีโบเทีโบ พิจารณาตารางท่ี 4.6 จะพบิา่ การศึกษา
การประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้าในนภาพริมของ Brander et al. (2006) พบค่าคิามคลายเคล่ือนเพีโงร้อโ
ละ 58 ขณะท่ีการศึกษาของมโุรา (2013) พบค่าคิามคลายเคล่ือนเพีโงร้อโละ 44-59 แต่เม่ือพิจารณา
เฉพาะเจาะจงในนงานท่ีศึกษาการประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการ จะพบการศึกษาท่ีส าคญั คือ งาน
การศึกษาท่ีส าคัญ คือ งานของ Brander et al. (2007) และ Luz M. Londono et al. (2012) ท่ีมุ่งเน้น
เฉพาะการประเมินมูลค่าในนเชิงนันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าประเภทแนิปะการังจะพบิ่าคิาม
คลายเคล่ือนของการดอนมูลค่ากรณี Out of sample มีค่าค่อนขา้งสูงเช่นกนัทั้งน้ีคิามคลายเคล่ือนอาจ
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากข้อจ ากัยย้านจ านินงานการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถน ามาในช้เป็นกลุ่ม
ตัิ อโ่าง ในนการศึกษาของ  Brander et al. (2007)ทย้ช้ีในห้เห็นิ่ามีการในช้การศึกษาในนลักษณะ Grey 
literature มากกิ่าร้อโละ 50 ของงานท่ีในช้ศึกษาทั้งหมย ขณะท่ีการศึกษาของ Luz M. Londono et al. 
(2012) มีการในช้มีการในช้การศึกษาในนลักษณะ Grey literature ประมาณร้อโละ 45 ซ่ึงการในช้งาน
การศึกษาในนลกัษณะ Grey literature อาจเป็นสาเหตุท าในห้คิามคลายเคล่ือนสูงข้ึนทย้ ซ่ึงผูศึ้กษาทั้ง
สองก็ทยมี้ขอ้เสนอแนะในหมี้การในชง้านการศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพสูงในนการศึกษาคร้ังต่อทปอีก
ย้ิโจะพบิ่าผู ้ิ ิจ ัโโงัคงเน้นโ  ้าในห้มีการในช้งานการศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพสูงส าหรับการ
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ิิเคราะห์การดอนมูลค่าทั้ งน้ีเพราะคิามถูกต้องของผลการดอนมูลค่ามีคิามสัมพนัี์ดยโตรงกับ
ลกัษณะเฉพาะของฐานขอ้มูลท่ีในช้ิ เิคราะห์ (Rosenberger and Phipps, 2002) 

ตารางที ่4.6 คิามคายเคล่ือนของผลการดอนมูลค่าจากการศึกษาอ่ืนๆ 

ที ่ ผู้แต่ง (ปี) ขอบเขตการศึกษา วธีิการทดสอบ 
ค่าเฉลีย่ความคลาด

เคลือ่น (%) 
1 Brander et al. (2006) Wetlands In sample 58 
2 Brander et al. (2007) Wetlands (Coral reef)* Out of sample 186 
3 Luz M. Londono et al. (2012) Wetlands (Coral reef)* Out of sample 93-144 
4 Mayura (2013) Wetlands In sample 44-59 
 การศึกษาน้ี Wetlands* In sample 147 

หมาโเหต:ุ * หมาโถึง การประเมินมูลค่าในนเชิงนนัทนาการ  
ท่ีมา: จากการทบทินิรรณกรรม 

จากผลการศึกษา ผลการดอนมูลค่ามีค่าคิามคลายเคล่ือนค่อนขา้งสูง ผู ้ิ จิโัเห็นิา่สาเหตุส าคญัท่ีท าในห้
เกิยคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าสูงอาจมาจากปัจจโัต่างๆ ยงัน้ี 

 1) การศึกษาปฐมภูมิท่ีในช้ในนการศึกษาคร้ังน้ี ร้อโละ 58 มีมูลค่าจากงานการศึกษาท่ีมีลกัษณะ
การตีพิมพ์ท่ี เรีโกิ่า Grey literatureซ่ึงเป็นงานท่ีมีการเผโแพร่ในนิงแคบ ซ่ึงทม่ในช่ลักษณะของ
บทคิามิารสารเชิงิิชาการ (Academic journal) ท่ีมีการตีพิมพ์และเป็นท่ีโอมรับในนิงกิา้งอาจ
ช้ีในห้เห็นิ่างานการศึกษาปฐมภูมิท่ีน ามาในชใ้นนการศึกษามีคุณภาพการศึกษาท่ีทม่สูงมากนกั (Brander 
et al., 2007) นอกจากน้ีการศึกษาโงัพบอีกิา่ผลการทยสอบอิทีิพลของผูแ้ต่ง (Authorship effect) มี
นโัส าคญัทางสถิติกบัมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีในชศึ้กษา ซ่ึงแสยงในห้เห็นิา่การศึกษาการประเมินมูลค่า
เชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้าต่างๆ ท่ีในชใ้นนเป็นกลุ่มตัิ อโา่งในนการศึกษาน้ี โงัคงเป็นิิี ีการท่ีมีคิาม
ดน้มเอีโง (Biased approach) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการประมาณ Meta-regression และส่งผลในห้ผลการ
ดอนมูลค่ามีค่าคิามคลายเคล่ือนสูง 

 2) การในช้ค่าประมาณ (Proxy value) งานการศึกษาปฐมภูมิท่ีริบริมมาทย้จ  านินหลาโงาน
ขายขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการิิเคราะห์ Meta-regression เช่น ขนายของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ราโทย้
ของนกัท่องเท่ีโิ จากการศึกษาปฐมภูมิทั้งหมย 54 งานการศึกษา มีเพีโง 31 งานการศึกษาเท่านั้นท่ีในห้
ขอ้มูลท่ีเพีโงพอส าหรับการิิเคราะห์ ยงันั้น ส าหรับบางงานการศึกษาท่ีมีขอ้มูลทม่ครบ จึงตอ้งในช้
ค่าประมาณจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ซ่ึงอาจก่อในหเ้กิยคิามคลายเคล่ือนทย ้ 
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4.4 การประเมินมูลค่าพืน้ทีชุ่่มน า้ในประเทศไทย 

เพื่อเป็นแนิทางในนการน าผลการศึกษาน้ีทปประโุกต์ในช้ จึงทยท้  าการประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการ
ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าดยโอาศโัขอ้มูลตัิ แปรต่างๆ ในนแบบจ าลอง Meta-regression ท่ีประมาณทย้ ทย้แก่ 
ราโทย้ต่อเยือนของนักท่องเท่ีโิ ขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ า และกิจกรรมพาโเรือจากค่าเฉล่ีโของขอ้มูลกลุ่ม
ตัิ อโ่างจาก Study site เฉพาะของประเทศททโ เน่ืองจากในนการศึกษาน้ีทยก้ าหนยในห้พื้นท่ีชุ่มน ้ าในน
ประเทศททโเป็น Policy site จากขอ้มูลกลุ่มตัิ อโา่งจากท่ีในชใ้นนการศึกษาจะพบิา่ราโทยน้กัท่องเท่ีโิ
ดยโเฉล่ีโเท่ากบั 1,478.84 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเยือน ขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ าเชิงนนัทนาการดยโเฉล่ีโเท่ากบั 
113.16 ตารางกิดลเมตร และพื้นท่ีชุ่มน ้ามีกิจกรรมพาโเรือคิยเป็นร้อโละ 15 ดยโตัิ แปรเชิงปริมาณ คือ 
ราโทย้นักท่องเท่ีโิ และขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ า จะถูกปรับในห้อโู่ในนรูป natural logarithm ตามรูปแบบตัิ
แปรในนแบบจ าลอง Meta-regression ข้อมูลข้างต้นจะถูกน าทปแทนค่าลงในนแบบจ าลอง Meta-
regression เพื่อประมาณมูลค่า หากก าหนยในห้เป็นการประเมินมูลค่าย้ิโิิีีแบบจ าลองตน้ทุนการ
ท่องเท่ีโิ (TCM) จะสามารถค านิณมูลค่าคิามโนิยีจะจ่าโเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้าในนประเทศ
ททโทย ้เท่ากบั 60.72 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง หรือประมาณ1,887.30 บาทต่อคนต่อคร้ังแต่หาก
ก าหนยในหมี้การประเมินมูลค่าย้ิ โิิีีอ่ืนๆ ท่ีทม่ในช่ TCM จะสามารถค านิณมูลค่าคิามโนิยีจะจ่าโเชิง
นันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในนประเทศททโทย้ เท่ากับ 8.97 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ังหรือ
ประมาณ 278.63 บาทต่อคนต่อคร้ัง ยงันั้น มูลค่าคิามโินยีจะจ่าโเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในน

ประเทศททโจะมีค่าอโู่ระหิ่าง 8.97- 60.72 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ังหรือประมาณ  278.63-
1,887.30 บาทต่อคนต่อคร้ัง ยงัตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7 ผลการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการดยโริมของพื้นท่ีชุ่มน ้าของประเทศททโ 
ตวัแปร ข้อมูล 

Average income 1,478.84 
Wetland size 113.16 

TCM 1.00 
Boating 0.15 

มูลค่าความยนิดจ่ีายเชิงนันทนาการ วธีิประเมนิมูลค่าอืน่ๆ  วธีิ TCM 
ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง  8.97 60.72 

บาทต่อคนต่อคร้ัง  278.63 1,887.30 

หมาโเหตุ: อตัราแลกเปล่ีโน 1 ยอลลาร์สหรัฐฯเท่ากบั 31.08 บาท (พ.ศ. 2555) 
ท่ีมา: จากการค านิณ 
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จากผลการศึกษาพบิา่ ปัจจโัท่ีก าหนยมูลค่าคิามโินยีจ่าโของนกัท่องเท่ีโิข้ึนอโูก่บัราโทยต่้อเยือน
ของนกัท่องเท่ีโิ ขนายพื้นท่ีชุ่มน ้ า และกิจกรรมเชิงนันทนาการของนักท่องเท่ีโิ ยงันั้น การน าทป
ประโุกต์ในช้ประเมินมูลค่าในนแต่ละพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มูลเฉพาะของพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงจะทยมู้ล
ค่าท่ีประเมินทยก้็จะแตกต่างกนัทปข้ึนอโูก่บัปัจจโัก าหนยต่างๆ ยงักล่าิขา้งตน้ เช่น ถา้พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ี
ประเมินมีขนายเล็กกิา่ 113.16 ตารางกิดลเมตร จะส่งผลในห้มูลค่าคิามโินยีจะจ่าโเชิงนนัทนาการท่ี
ประเมินทยต้ ่ากิา่ค่าประมาณยงัตารางท่ี 4.7 นัน่เอง 

นอกจากน้ี โงัทยพ้ิจารณาทยลองดอนมูลค่าดยโในช้ิิีีการ Out of sample performanceดยโก าหนยในห้
งานการศึกษาของ Kitipop Phewmau (2013) เป็นการศึกษาอ้างอิง ดยโการศึกษาของ Kitipop 
Phewmau (2013) ทยป้ระเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของกิจกรรมย าน ้ ายูปะการังของอุทโานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลนั จงัหิยัพงังา ประเมินมูลค่าดยโิิี ีการแบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ีโิ ประเภทตน้ทุน
การท่องเท่ีโิส่ินบุคคล (Individual Travel Cost Method: ITCM) ผลการศึกษาพบิ่า ส่ินเกินของ
ผูบ้ริดภคมีค่าเท่ากับ 26,640 บาทต่อคนต่อคนต่อคร้ัง ณ พ.ศ. 2555 ขณะท่ีผลการดอนมูลค่าเชิง
นันทนาการของหมู่เกาะสิมิลันผ่านแบบจ าลอง Meta-regression สามารถค านิณมูลค่าทย้เท่ากับ 
1,478.35 บาทต่อคนต่อคร้ัง ดยโจะพบิา่ค่าท่ีประมาณทยจ้ากแบบจ าลองมีค่าต ่ากิา่ค่าสังเกตถึงร้อโ
ละ 94.45   

นอกจากน้ีโงัพบิา่ มีงานการศึกษาท่ีในชเ้ป็นกลุ่มตัิ อโา่ง (In sample) ซ่ึงทยท้  าการประเมินมูลค่าเชิง
นันทนาการของหมู่เกาะสิมิลันเช่นเยีโิกัน คืองานการศึกษาของ Asafu-Adjaye และ Tapsuwan 
(2008) ซ่ึงประเมินมูลค่าจากนกัท่องเท่ีโิทั้งชาิททโและชาิต่างชาติดยโในช้ิ ิี ีการประเมินมูลค่าแบบ 
CVM เพื่อคน้หามูลค่าความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการด าน ้ าในหมู่เกาะสิมิลนั จงัหวดัพงังา และสรุป
ไดว้า่มูลค่าความยนิดีจ่ายภายหลงัปรับค่า ณ ราคาอา้งอิง พ.ศ. 2555 แลว้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีค่า
เท่ากับ 2,448 บาทต่อคนต่อคร้ัง ขณะท่ีผลการโอนมูลค่าเชิงนันทนาการของหมู่เกาะสิมิลันผ่าน
แบบจ าลอง Meta-regression สามารถค านวณมูลค่าได้เท่ากับ 263 บาทต่อคนต่อคร้ัง ขณะท่ีกรณี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีมูลค่าเท่ากบั 3,555 บาทต่อคนต่อคร้ัง แต่ผลการโอนมูลค่ามีมูลค่าเท่ากบั 396
บาทต่อคนต่อคร้ัง จะพบวา่ทั้งสองกรณี มูลค่าท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลองมีค่าต ่ากวา่ค่าจริงจากกลุ่ม
ตวัอยา่งถึงร้อยละ 89.25 และร้อยละ 88.86 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 

จะพบิา่ผลการดอนมูลค่าของหมู่เกาะสิมิลนั ทั้งกรณี In sample และ Out of sample โงัคงในห้ค่าคิาม
คลายเคล่ือนสูงดยโเปรีโบเทีโบ และมูลค่าท่ีประมาณทย้มีมูลค่าต ่ากิ่าค่าจริงทั้ง 2 กรณี และเม่ือ
พิจารณาค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าเฉพาะกลุ่มตัิ อโ่างจาก Study site ของประเทศททโ
กรณี In sample พบิา่ ผลการดอนมูลค่าภาโในต ้Study site ของประเทศททโมีจ านินมูลค่าท่ีประมาณ
ทยต้ ่ากิา่ค่าสังเกตประมาณร้อโละ 59 (23 ค่าจากทั้งหมย 39 ค่า) ดยโมีค่าเฉล่ีโคิามคลายเคล่ือนของ
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มูลค่าท่ีมีค่าต ่ากิา่ค่าสังเกตประมาณร้อโละ 6413 ช้ีในห้เห็นิ่าการดอนมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ี
ชุ่มน ้ าททโผ่านแบบจ าลอง Meta-regression น้ี มีแนิดน้มท่ีจะประเมินมูลค่าทยต้  ่ากิ่าท่ีคิรจะเป็น
(Underestimated value) ยงันั้น การน าผลการศึกษาทปประโุกต์ในช้อาจจะตอ้งตระหนักถึงขอ้จ ากยัน้ี
ย้ิ โ เพื่อน าทปสู่การพฒันาผลการดอนมูลค่าในหมี้คิามถูกตอ้งเหมาะสมมากโิง่ข้ึน 

ตารางที ่4.8 การดอนมูลค่าและค่าคิามคลายเคล่ือนของการดอนมูลค่าดยโิิี ี Out of sample 

หน่วย: WTP US$ ต่อคนต่อคร้ัง ณ ราคาอา้งอิง พ.ศ. 2555 

ผู้แต่ง (ปี) พืน้ทีชุ่่มน า้ 
วธีิการ
ประเมนิ 

กจิกรรม
นันทนาการ 

มูลค่าจริง มูลค่าทีโ่อน 
ความคลาด
เคลือ่น (%) 

Phewmau. 
K. (2013) 

หมู่เกาะสิมิลนั 
TCM 
(ททโ) 

ย าน ้ า 
857.06 

(26,640) 
47.56 

(1,478.35) 
94.45 

ข้อมูลเปรียบเทยีบจากกลุ่มตวัอย่างทีศึ่กษา Study site เดยีวกนั (In sample) 
Asafu-

Adjaye and 
Tapsuwan 

(2008) 

หมู่เกาะสิมิลนั 

CVM 
(ททโ) 

ย าน ้ า 
78.75 

(2,447.77) 
8.46 

(263.07) 
89.25 

CVM 
(ต่างชาติ) 

ย าน ้ า 
114.38 

(3,555.15) 
12.75 

(396.20) 
88.86 

หมาโเหตุ:  ตัิ เลขในนิงเลบ็ คือ มูลค่าหน่ิโเงินบาท พ.ศ. 2555 ณ อตัราแลกเปล่ีโน 1 ยอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 31.08   
บาท (พ.ศ. 2555) 

ท่ีมา: จากการทบทินิรรณกรรมและการประเมินมูลค่า 

จากิตัถุประสงคเ์พื่อการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในนประเทศททโ ผู ้ิ ิจโัจึงทยท้  า
การประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีบทบาทส าคญัในนยา้นนนัทนาการ จ านิน 2 แห่งท่ีโงัทม่ทยรั้บการ
ประเมินมูลค่า ทยแ้ก่ พื้นท่ีชุ่มน ้ าอุทโานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จงัหิยัสุราษฎร์ีานี และเกาะระ 
เกาะพระทองจงัหิยัพงังา ดยโมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้าทั้งสองแห่ง แสยงยงัตารางท่ี 4.9 

 1) พื้นท่ีชุ่มน ้ าอุทโานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จงัหิยัสุราษฎร์ีานี มีพื้นท่ีประมาณ 102 
ตารางกิดลเมตร14 นกัท่องเท่ีโิมีราโทยเ้ฉล่ีโต่อเยือนปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั 456.65 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
เยือน15 เม่ือสมมติในห้มีการประเมินมูลค่าย้ิโิิีี TCM จะทย้มูลค่าเชิงนันทนาการเท่ากับ 1,423.78 
บาทต่อคนต่อคร้ัง คิยเป็นมูลค่าประมาณ 147 ลา้นบาทต่อปี 

                                                           
13ตารางท่ี ข.2 ภาคผนวก ข 
14ขนาดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีชุ่มน ้า เขา้ถึงไดจ้ากเวป็ไซตส์ านกังานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช 
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1021 
15ประมาณรายไดน้กัท่องเท่ียวดว้ย GDP per capita ปี พ.ศ. 2555 ของประเทศไทย หารดว้ย 12 เพ่ือแปลงค่าเป็นรายไดต่้อเดือน 
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 2) เกาะระ เกาะพระทองจงัหิัยพงังามีพื้นท่ีประมาณ 146 ตารางกิดลเมตร นักท่องเท่ีโิมี
ราโทยเ้ฉล่ีโต่อเยือนปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั 456.65 ยอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเยือน เม่ือสมมติในห้มีการประเมิน
มูลค่าย้ิโิิีี TCM จะทย้มูลค่าเชิงนันทนาการเท่ากับ 1550.40 บาทต่อคนต่อคร้ัง คิยเป็นมูลค่า
ประมาณ 32 ลา้นบาทต่อปี 

ตารางที ่4.9 ผลการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีส าคญัของประเทศททโ 
หน่วย: WTP US$ ต่อคนต่อคร้ัง ณ ราคาอา้งอิง พ.ศ. 2555 

ที ่ พืน้ทีชุ่่มน า้ 
กจิกรรม
หลกั 

ประเมนิมูลค่า
โดยวธีิอืน่ๆ 

ประเมนิมูลค่า
โดยวธีิ TCM 

จ านวน
นักท่องเทีย่ว 

(คน) 

มูลค่าต่อปี   
(TCM) 

1 

พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอุทโาน
แห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง จงัหิยัสุ
ราษฎร์ีานี 

ย าน ้ ายู
ปะการัง 

6.76 
(210.20) 

45.81 
(1,423.78) 

102,996 
4,771,783.94 
(146,643,310) 

2 
เกาะระ เกาะพระ
ทองจงัหิยัพงังา 

ย าน ้ ายู
ปะการัง 

7.36 
(228.90) 

49.88 
(1550.40) 

20,861 
1,391,177.59 
(32,343,750) 

หมาโเหตุ:  ตัิ เลขในนิงเลบ็ คือ มูลค่าหน่ิโเงินบาท พ.ศ. 2555 ณ อตัราแลกเปล่ีโน 1 ยอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 31.08   
บาท (พ.ศ. 2555) 

ท่ีมา: จากการค านิณ 
ขอ้มูลจ านินนกัท่องเท่ีโิ ปี พ.ศ. 2555 จาก ส่ินสถิติ ส านกังานอุทโานแห่งชาติ 


