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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
           
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีเีกีย่วข้อง 
 แนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย แนวคิดมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  วิธีประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม วิธีประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มโดยแบบจ าลอง
ตน้ทุนการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบัส่วนเกินผูบ้ริโภค แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส  
 
 2.1.1  แนวคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
 เหตุผลท่ีตอ้งประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ท่ีไม่ผ่านตลาด (Non 
market related goods) จึงไม่มีกลไกราคาหรือกลไกตลาดท่ีจะเขา้มาควบคุมส่งผลให้การจดัสรรสินคา้
เกิดปัญหาความล้มเหลวของตลาด (market failure) และคุณลักษณะของส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นเสมือน
สินคา้สาธารณะ (public goods) กล่าวคือ การบริโภคของบุคคลหน่ึงจะไม่ส่งผลท าให้การบริโภคของ
บุคคลอ่ืนลดลง ดงันั้นทุกคนจึงสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (free riding) นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (externality)คือ 
การก าหนดราคาสินคา้ท่ีค  านึงถึงแต่ตน้ทุนการผลิตของเอกชนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ไดพ้ิจารณาถึง
ตน้ทุนของผลกระทบภายนอกร่วมด้วยเปรียบเสมือนว่าผูผ้ลิตเอกชนได้ผลกัภาระในการรับผิดต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้กับสังคม จากปัญหาเหล่าน้ีจึงท าให้การประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมเข้ามามีบทบาท
ส าคญัในการก าหนดมูลค่าของส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นตวับ่งช้ีถึงตน้ทุนจากการใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ซ่ึงเป็นการวดัมูลค่าของส่ิงแวดลอ้มออกมาในรูปตวัเลขเพื่อใชแ้ทนมูลค่าท่ีตลาด
ไม่สามารถวดัได้ ดงัค านิยามวา่ มูลค่าส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การวดัระดบัความส าคญัท่ีมนุษยใ์ห้กบั
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัความส าคญัท่ีใหก้บัสินคา้อ่ืนๆ (อดิศร์, 2542) 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ประโยชน์กบัสังคมในหลายรูปแบบ ดงันั้นในการ
ประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มตอ้งค านึงถึงประเภทประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ต้องการประเมิน ซ่ึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของส่ิงแวดล้อม (total economics value) 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน (รูปท่ี 2.1) ไดแ้ก่ 

1) มูลค่าท่ีเกิดจากการใช้(use value) คือ มูลค่าจากการท่ีส่ิงแวดล้อมให้ประโยชน์ท่ีเป็น
รูปธรรมกบัประชาชน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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1.1) มูลค่าท่ีเกิดจากการใช้โดยตรง (direct use value) คือ มูลค่าจากการท่ีประชาชนใน
ฐานะผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเขา้ชมศูนยว์ิจยัพืชสวน ผลกระทบ
ของคุณภาพอากาศต่อสุขภาพ ผลกระทบระดบักล่ินและเสียงบริเวณท่ีอยู่อาศยั หรือผลกระทบของ
ความเส่ียงต่อสุขภาพจากการทิ้งสารเคมีผดิวธีิ เป็นตน้ 
          1.2) มูลค่าท่ีเกิดจากการใชท้างออ้ม (indirect use value) คือ มูลค่าจากการท่ีส่ิงแวดลอ้มท า
หน้าท่ีเป็นปัจจยัการผลิตอย่างหน่ึงและให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยผ่านกระบวนการผลิต เช่น 
คุณภาพน ้าในแม่น ้าท่ีสะอาดช่วยลดตน้ทุนการผลิตน ้าประปาท าใหค้่าน ้าประปาลดลง หรือคุณภาพน ้ า
ท่ีมีผลต่อการเล้ียงกุง้ เป็นตน้  
 2) มูลค่าท่ีเกิดจากการมิไดใ้ช ้(non-use value) คือ มูลค่าจากการท่ีส่ิงแวดลอ้มใหป้ระโยชน์ใน
รูปการสร้างความรู้สึกท่ีดีเม่ือทราบวา่ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นสภาพท่ีดีโดยท่ีประชาชนไม่ไดรั้บประโยชน์
จากการใช้ส่ิงแวดล้อมนั้ นเลยไม่ว่าทางตรง (direct use) หรือทางอ้อม (indirect use) ซ่ึงสามารถ
จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

2.1) มูลค่าของการคงอยู ่(existence value) คือ มูลค่าจากการท่ีประชาชนไดป้ระโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือทราบวา่ส่ิงแวดลอ้มยงัอยูใ่นสภาพท่ีดี เช่น การอนุรักษเ์ต่าทะเล ช้าง หรือสัตวส์งวน
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

2.2) มูลค่าเพื่อลูกหลาน (bequest value) คือ มูลค่าจากการท่ีประชาชนได้ประโยชน์เม่ือ
ทราบวา่ส่ิงแวดลอ้มยงัอยูใ่นสภาพท่ีดีเพราะลูกหลานหรือประชาชนรุ่นหลงัจะสามารถใชป้ระโยชน์
ไดใ้นอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1   ประเภทมูลค่าส่ิงแวดล้อม 
ท่ีมา: สถาบนัการวจิยัเพื่อพฒันาประเทศไทย (2543) 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 
(Total Economic Value) 

 

 
มูลค่าการใชป้ระโยชน ์

(Use  Value) 
 

 

มูลค่าการไม่ใชป้ระโยชน ์
(Non-use  Value) 

 

 

มูลค่าการใชโ้ดยตรง 
(Direct use  Value) 

 

 

มูลค่าการใชท้างออ้ม 
(Indirect use  Value) 
 (Non-use  Value) 
 

 

มูลค่าการคงอยู ่
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 (Non-use  
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มูลค่าเพื่อลูกหลาน 
(Bequest Value) 

 (Non-use  

Value) 
 

 

มูลค่าสงวนไวใ้ชใ้นอนาคต 
(Option Value) 
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3) มูลค่าสงวนไว้ใช้ในอนาคต (option value) คือ มูลค่าจากการท่ีประชาชนไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะในรูปแบบใดในขณะน้ี แต่คิดวา่จะมีโอกาสใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
ดงันั้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไวใ้นขณะน้ีประชาชนอาจไดรั้บประโยชน์เพราะเป็นการ เปิดโอกาสให้
เขาสามารถใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในอนาคตไดถ้า้เขาตอ้งการ 
 ส าหรับการประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรีซ่ึงเป็นการวดั
มูลค่าท่ีเกิดจากการใชโ้ดยตรง คือ การท่ีส่ิงแวดลอ้มให้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมกบัประชาชน นัน่คือ 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงจะท าให้ประชาชนในฐานะผูบ้ริโภคไดรั้บอรรถประโยชน์และความพอใจ
จากการใช้ประโยชน์โดยตรงจากส่ิงแวดลอ้ม แต่มูลค่าน้ีไม่ไดร้วมถึงมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ทางออ้ม
ในลกัษณะท่ีส่ิงแวดลอ้มท าหนา้ท่ีเป็นปัจจยัการผลิตอยา่งหน่ึงและให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยผา่น
กระบวนการผลิต  
 
 2.1.2 วธีิประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม 
 สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2543) ได้กล่าวถึงการเลือกวิธีการประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดลอ้มว่าควรพิจารณาดงัน้ี 1) การพิจารณาผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์2) การจดั
กลุ่มประโยชน์ตามประเภทมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม 3) การพิจารณากรอบเวลาและขอ้จ ากดัของการศึกษา 
ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับประเภทของมูลค่า
ส่ิงแวดลอ้มไดห้ลายวธีิ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

Chutubtim (2001) ได้แบ่งวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมออกเป็น 2 แนวทาง คือ primary 
approach และ secondary approach โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) primary approach สามารถแบ่งออกเป็น 3 วธีิดงัน้ี 
                1.1) วิ ธี  Market Price Approach ห รือ  Market Valuation (MV) เป็ นการประเมินมู ลค่ า
ส่ิงแวดลอ้มโดยศึกษาการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค เช่น การใชมู้ลค่าเคร่ืองกรองน ้ าเสียเป็น
ตวัแทนในการประเมินมูลค่าของคุณภาพน ้ าด่ืม การใช้มูลค่าเคร่ืองปรับอากาศเป็นตวัแทนในการ
ประเมินมูลค่าสภาพอากาศ เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มประเภท direct use value 
และ indirect use value ซ่ึงสามารถประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มได ้3 วธีิดงัน้ี 

- Averting Expenditure Approach คือ เม่ือคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป ผูบ้ริโภคจะ
มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งไร เช่น การซ้ือน ้าขวดด่ืมเม่ือน ้ามีการปนเป้ือน เป็นตน้ 

- Dose Response Function คือ เม่ือคุณภาพส่ิงแวดล้อมเปล่ียนไป ส่งผลให้เกิดผล
กระทบหรือค่าใช้จ่ายต่อประชาชนอย่างไร เช่น มลพิษอากาศเพิ่มข้ึนส่งผลให้ประชาชนเป็นโรค
ทางเดินหายใจมากข้ึน ท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพสูงข้ึน 



 

7 

 - Cost Replacement Approach คือ เม่ือคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป จะสร้างความ
เสียหายอะไรบ้างท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านเม่ือมีน ้ าท่วม            
เป็นตน้  

1.2) วิธี Revealed Preferences หรือ Indirect Methods เป็นการศึกษามูลค่าส่ิงแวดล้อมท่ี   
ไม่มีการซ้ือขายโดยตรงแต่มูลค่าน้ีอาจซ่อนอยูใ่นมูลค่าสินคา้อ่ืนๆ มีหลายวธีิดงัน้ี 

- แบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียว (Travel Cost Method: TCM) เป็นวิธีการวดั direct 
use value โดยมกัน ามาใช้กบัการประเมินมูลค่าทางนันทนาการ (Recreation) ของสถานท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆ เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนคร้ังท่ีประชาชนเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อปีกบั
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซ่ึงจะเหมือนกบัการศึกษาฟังก์ชันอุปสงค์ (demand function) ของสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้ นๆ โดยมูลค่านันทนาการของสถานท่ีท่องเท่ียวจะค านวณได้จากส่วนเกินผูบ้ริโภค 
(consumer surplus) หรือขนาดพื้นท่ีใตเ้ส้นฟังกช์นัอุปสงคน์ัน่เอง 
 
ตารางที ่2.1      วธีิการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม 

Total 
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Contigent 
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Direct 
Use 
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Indirect             
Use Value 

      

Non- 
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Bequest 
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Option Value 
 

     

ท่ีมา: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2543) 
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- Hedonic Price Model (HPM) เป็นวิธีใช้ประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมประเภท direct 
use value และ indirect use value เป็นการศึกษามูลค่าส่ิงแวดลอ้มเม่ือส่ิงแวดลอ้มเป็นคุณลกัษณะอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงของสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าอยูใ่นตลาด HPM ประกอบดว้ย 2 แบบจ าลอง คือ 1) แบบจ าลอง
ท่ีใชร้าคาอสังหาริมทรัพยแ์ละราคาท่ีดิน 2) แบบจ าลองท่ีใชค้วามแตกต่างของราคาค่าจา้งแรงงาน เช่น 
มลพิษทางอากาศท าให้ราคาบา้นลดต ่าลงหรือความเส่ียงจากการท างานในโรงงานท่ี มีอนัตรายจาก
สารเคมีท าใหต้อ้งจา้งคนงานในอตัราค่าจา้งท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 

- Factor Income Model (FIM) ห รื อ  environmental quality as a factor input เป็ น    
วิธีการประเมินเฉพาะกรณีท่ีส่ิงแวดลอ้มท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัการผลิต โดยใช้ขอ้มูลใน
ระบบตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เอกชน (private goods) เพื่อน ามาประเมินมูลค่าสินคา้และบริการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง (environmental goods) เช่น น ้าเสียท าใหต้น้ทุนในการ
ผลิตน ้ าประปาสูงข้ึน การสูญเสียป่าชายเลนท าใหจ้  านวนลูกปลาลดลงซ่ึงในท่ีสุดก็จะส่งผลใหป้ริมาณ
ปลาลดลงดว้ย เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มประเภท indirect use value ซ่ึงสามารถ
กระท าโดยผ่านฟังก์ชนัการผลิตหรือฟังก์ชนัตน้ทุนเพื่อการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงสวสัดิการของ
ผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1.3) Stated Preference หรือ Direct Method เป็นวิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์
ประชาชนโดยตรง (Contingent Valuation Model: CVM) โดยใช้ค  าถามจากการส ารวจเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความพอใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง ซ่ึงสามารถประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้ง 
use value non-use value และ option value ในการส ารวจ CVM เป็นการถามบุคคลดว้ยค าถามท่ีท าให้
บุคคลตอ้งบอกถึงระดบัประโยชน์หรือโทษในรูปของมูลค่าท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงั
เกิดข้ึนหรือสมมติข้ึน (hypothetical markets) ค  าถามท่ีใช้ในการศึกษาแบบ CVM อาจจะถามใน
ลักษณะความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) หรือความเต็มใจท่ียอมรับเงินชดเชย 
(Willingness to Accept Compensation: WTAC)  โดยสามารถตั้งค  าถามไดห้ลายวิธีและแต่ละวิธีจะมี
การน ามาปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไขและสถานการณ์ท่ีต่างกนัออกไปไดโ้ดยการปรับเปล่ียนลกัษณะของ
ค าถามท่ีใชใ้นการส ารวจทศันคติของประชาชนให้ตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แมว้า่วิธี CVM จะมีการ
ใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายในการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งไรก็ตามวิธีน้ีก็มีความยุง่ยากในทาง
ปฏิบติัมากกวา่วธีิอ่ืนๆ 
 2) secondary approach เป็นวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มท่ีผูป้ระเมินไม่ตอ้งท าการส ารวจ
หรือเก็บข้อมูลภาคสนามตามวิธีทั้ งหมดท่ีกล่าวข้างต้นและสามารถใช้ในการประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดล้อมได้ทุกประเภท นั่นคือ benefit transfer approach เป็นวิธีการโอนมูลค่าส่ิงแวดล้อมจาก
สถานท่ีท่ีไดมี้ผูท้  าการศึกษาประเมินไวแ้ลว้ (study site) มายงัพื้นท่ีท่ีก าลงัตดัสินใจด าเนินโครงการ 
(policy site) ซ่ึงพื้นท่ีทั้งสองแห่งดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะสภาพพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั โดยอาจจะเป็น
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การโอนในรูปประโยชน์ กล่าวคือ โครงการท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนมีประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร หรือ
ในรูปของความเสียหายของส่ิงแวดลอ้มนั้น ส าหรับการโอนประโยชน์สามารถกระท าได ้2 วิธี คือ 1) 
การโอนผ่านสมการ (transfer of function) 2) การโอนผ่านมูลค่าหรือตวัเลข (transfer of value) วิธี 
benefit transfer approach จึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุดในการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มกะทนัหนัและตอ้งการขอ้มูลอยา่งเร่งด่วนในการตดัสินใจด าเนินการและ
ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีทางตรง ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาและ
งบประมาณท่ีสูงกวา่ 
 เหตุผลท่ีตอ้งประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ท่ีไม่ผา่นตลาด (non 
market related goods) จึงไม่มีกลไกราคาหรือกลไกตลาดท่ีจะเขา้มาควบคุมส่งผลให้เกิดปัญหาความ
ล้มเหลวของตลาด (market failure) และคุณลักษณะของส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นเสมือนสินค้าสาธารณะ 
(public goods) กล่าวคือ การบริโภคของบุคคลหน่ึงจะไม่ส่งผลท าให้การบริโภคของบุคคลอ่ืนลดลง 
ดงันั้นทุกคนจึงสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ตอ้งจ่าย 
 
 2.1.3 วธีิประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมโดยใช้แบบจ าลองต้นทุนการท่องเทีย่ว 
 การประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมโดยวิธีน้ีสามารถหามูลค่าของสินค้าท่ีไม่มีราคาในตลาด     
นิยมใชม้ากในประเทศพฒันาเพื่อท่ีจะก าหนดเส้นอุปสงคข์องสินคา้ท่ีมีประโยชน์ทางดา้นนนัทนาการ 
(recreation) เช่น ทะเลสาบ แม่น ้ า อุทยานแห่งชาติ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้นเน่ืองจาก
ผูใ้ช้บริการทางดา้นนนัทนาการเหล่าน้ีไม่ตอ้งจ่ายค่าบริการหรือจ่ายเพียงแค่จ  านวนน้อยมาก ดงันั้น
รายไดท่ี้จดัเก็บไดจ้ากการบริการเหล่าน้ีจึงไม่ใช่ตวัช้ีวดัค่าของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและไม่ใช่ค่า
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการ มูลค่าท่ีแทจ้ริงของสถานท่ีหรือทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีตอ้งจ่ายและส่วนเกินผูบ้ริโภค (consumer’s surplus) ของผูใ้ช้บริการจึง
เป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเม่ือจะตอ้งท าการตดัสินใจในการใชท้รัพยากรเพื่อท่ีจะรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม
นั้นหรือการสร้างทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มแหล่งใหม่ 

หลักการของแบบจ าลองต้นทุนการท่องเท่ียว คือ การศึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ประชาชนจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยัมายงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ โดยมีขอ้สมมติฐานวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวจะนิยมเขา้มาชมบ่อย ส่วนประชาชนท่ีอาศยัอยูไ่กลจะเขา้มาชมนอ้ยนอกจากนั้น
แล้วยงัมีขอ้สมมติฐานว่าถ้าสถานท่ีท่องเท่ียวใดสามารถดึงดูดผูเ้ข้าชมท่ีมีภูมิล าเนาไกลๆ ได้ นั่น
หมายความว่าสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีมูลค่าทางด้านนันทนาการสูง และในท านองกลบัถ้าสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นสามารถดึงดูดผูเ้ขา้ชมได้เฉพาะผูท่ี้อาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนั่นหมายความว่า 
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีมูลค่าทางดา้นนนัทนาการนอ้ย 
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แบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียวมีขอ้จ ากดั คือ สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะการวดัมูลค่าท่ีเกิดจากการ
ใช้โดยตรงแต่ไม่สามารถวดัจากมูลค่าท่ีมิได้ใช้ และมูลค่าเผื่อใช้ เน่ืองจากแบบจ าลองตน้ทุนการ
ท่องเท่ียวมีขอ้สมมติเก่ียวกบัคุณสมบติัของสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนัอยา่งอ่อน (weak complementarily) 
ระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กล่าวคือ สินคา้ทางด้านนันทนาการและการ
เดินทางเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชป้ระกอบกนั โดยหากค่าใชจ่้ายในการเดินทางสูงเกินระดบัหน่ึง (choke price) 
ประชาชนก็จะไม่เดินทางมายงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถาบนัวจิยัเพื่อพฒันาประเทศไทย, 2543) 
 
 ก. ประเภทแบบจ าลองต้นทุนการท่องเทีย่ว 
 แบบจ าลองต้นทุนการท่องเท่ียวสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบจ าลองต้นทุนการ
ท่องเท่ียวแบบแบ่งเขต (zonal travel cost method) และแบบจ าลองต้นทุนการท่องเท่ียวแบบส่วน
บุคคล (individual travel cost method) (สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย, 2543) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1) วธีิการค านวณตน้ทุนการเดินทางระดบัเขต (zonal travel cost method: ZTCM) 
 วิธีการค านวณตน้ทุนการเดินทางระดบัเขต เป็นการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เดินทางมาเขตต่างๆ 
(zonal h) เพื่อใชป้ระโยชน์จากสถานท่ีท่องเท่ียว โดยให้ Vh แสดงจ านวนคร้ังของการเดินทางมาเท่ียว
สถานท่ีแห่งนั้นจากเขต h ในรอบระยะเวลาหน่ึง ตามปกติมกัก าหนดใหเ้ป็นเวลา 1 ปีเพื่อความสะดวก
ในการค านวณหามูลค่าแหล่งท่องเท่ียวเป็นรายปี 
 ก าหนดให้ Vn/Nh เป็นอตัราหรือจ านวนคร้ังของการมาเท่ียวสถานท่ีนั้นต่อประชากรท่ีอาศยั
อยู่ในเขต h ในช่วงเวลา 1 ปี ในท่ีน้ีให้ Nh เป็นจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในเขต h นับเป็น
ประชากรของการศึกษา 
 จ านวนคร้ังของการมาเท่ียวสถานท่ีนั้นต่อครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ในเขต h คือ (Vn/Nh) จะข้ึนอยู่
กบั      
  ก) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายงัสถานท่ีนั้ น (TCh) โดยต้นทุนหรือ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวยงัข้ึนอยูก่บัระยะทางจากท่ีพกัถึงสถานท่ีนั้น 
  ข) ลกัษณะของประชากรในเขต h คือ (Soch) เช่น อายเุฉล่ีย รายไดเ้ฉล่ีย เป็นตน้   
                   ค) ตวัแปรซ่ึงเป็นตวัแทนของสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ (SUBh) 
 โดยความสัมพนัธ์ดังกล่าว แสดงในสมการ (2.1) และมีช่ือเรียกว่าฟังก์ชั่นทั่วไปในการ
เดินทาง (Trip Generating Function: TGF) 
 
                                               Vh/ Nh   =   f(TCh, SOCh, SUBh)                                     (2.1) 
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 กล่าวไดว้่าฟังก์ชนัทัว่ไปในการเดินทาง เป็นฟังก์ชนัอุปสงค์ส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 
โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ถา้เลือกรูปแบบฟังก์ชนัทัว่ไปในการเดินทางเป็นสมการเชิงเส้นดงัเช่นใน
สมการท่ี (2.2) 
 
                             𝑉ℎ/𝑁ℎ   =  𝛼 + 𝑏1𝑇𝐶ℎ + 𝑏2𝑆𝑂𝐶ℎ + 𝑏3𝑆𝑈𝐵ℎ                          (2.2) 
 
 ดงันั้นส่วนเกินผูบ้ริโภคจึงเป็นพื้นท่ีใตเ้ส้นอุปสงค ์
 วธีิการค านวณตน้ทุนการเดินทางในระดบัเขต (ZTCM) มกัจะใชภ้ายใตส้ภาพความจ ากดัของ
ขอ้มูล คือเพียงทราบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นในแต่ละปีมีจ านวนเท่าไร มาจาก
เมืองหรือภูมิภาคไหน  ระยะทางในการเดินทางมาเท่ียวจากถ่ินท่ีอยู่อาศัยใกล้หรือไกลเพียงไร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉล่ียของแต่ละเขตเป็นเท่าใด โดยในการแบ่งเขตมกัแบ่งตามระยะทาง
จากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกัท่องเท่ียวถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าการศึกษา ทั้งน้ีคาดคะเนวา่ในเขตท่ีอยูใ่กล้
แหล่งท่องเท่ียวจะเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางและเวลาในการเดินทางนอ้ย (นัน่หมายถึงราคาของการ
ท่องเท่ียวถูกดว้ย) และคาดวา่นกัท่องเท่ียวในเขตท่ีอยูใ่กลน้ี้จะมีความตอ้งการมาท่องเท่ียวสูง ส่วนใน
เขตท่ีอยูไ่กลห่างออกไปจะเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางและเวลามากราคาของการท่องเท่ียวจะแพงกวา่ 
ดงันั้นความตอ้งการมาท่องเท่ียวจะน้อย ส าหรับตวัแปรท่ีจะน ามาใชใ้นการวดัในการศึกษาโดยใชว้ิธี 
ZTCM ไดแ้ก่ สัดส่วนของนักท่องเท่ียวเปรียบเทียบกบัจ านวนประชากรในแต่ละเขต (visiting rate) 
จากแนวความคิดน้ีจะสามารถค านวณเส้นอุปสงคข์องการท่องเท่ียวได ้แต่    เส้นอุปสงคน้ี์มิใช่อุปสงค์
ของแต่ละบุคคล แต่จะเป็นลกัษณะ grouped data และขอ้มูลท่ีตอ้งการส ารวจส าหรับการวเิคราะห์ตาม
แบบจ าลอง ZTCM คือตวัแปรตามไดแ้ก่ เปอร์เซนตห์รืออตัราของการมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
แห่งนั้นเปรียบเทียบกบัประชากรทั้งหมดในเขต โดยปกติเขตท่ีอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียวจะมีอตัราการมา
ท่องเท่ียวสูงกว่า(ทั้งน้ีโดยเปรียบเทียบกับเขตท่ีอยู่ไกลออกไป) ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายต่อการ
ท่องเท่ียวแต่ละคร้ังในเขตท่ีอยูใ่กลก้็ต  ่ากว่าเขตท่ีตั้งอยูห่่างไกลจากแหล่งท่องเท่ียว เม่ือเช่ือมโยงทั้ง
สองเขา้ดว้ยกนั ก็จะไดเ้ส้นอุปสงคส์ าหรับการนนัทนาการในพื้นท่ีนั้น และค านวณหามูลค่าประโยชน์
ดา้นนนัทนาการจากพื้นท่ีใตเ้ส้นอุปสงค ์โดยวธีิตน้ทุนค่าเดินทางระดบัเขตน้ีมีสมมติฐานท่ีส าคญั คือ 
  1)   สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกตามเขตท่ีอยูอ่าศยั  ซ่ึงประชากรในแต่ละเขตท่ีอยู่
อาศยัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว และรสนิยมการเดินทางคลา้ยคลึงกนั 
  2)   ผูบ้ริโภคทุกคนมีปฎิกิริยาตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปในทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือ  ถ้าค่าใช้จ่ายเดินทางสูงข้ึนผูบ้ริโภคจะลดปริมาณการเดินทางไป
ท่องเท่ียวลดลง 
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  3)   ผูบ้ริโภคทุกคนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงค่าผ่านประตูหรือ
ค่าธรรมเนียมเหมือนกบัการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
  4)   ความพอใจส่วนเกินของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่า
เท่ากบัศูนย ์
 2) วธีิการค านวณตน้ทุนการเดินทางระดบัรายบุคคล (individual travel cost method : ITCM) 
 ITCM เป็นวิธีท่ีพิจารณาในแง่รายบุคคลแทนท่ีจะพิจารณาเป็นเขต ดงันั้นตวัแปรตามท่ีใชใ้น
การหาฟังก์ชันอุปสงค์การมาใช้บริการจึงเป็นจ านวนคร้ังการมาใช้บริการยงัแหล่งนันทนาการของ
บุคคลในช่วงเวลาท่ีก าหนดในการศึกษาโดยฟังกช์นัอุปสงคด์งักล่าวเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวน
คร้ังของการมายงัแหล่งนันทนาการของแต่ละบุคคลกบัต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแต่ละ
บุคคลและตวัแปรอ่ืนท่ีมาเก่ียวข้อง จากนั้นจึงค านวณหาส่วนเกินของผูม้าในแต่ละหน่วยเวลาท่ี
ท าการศึกษาส่วนเกินของผูม้าใช้บริการต่อคร้ังของการมายงัแหล่งนนัทนาการนั้น โดยค านวณจาก
ส่วนเกินของผูม้าใชบ้ริการทั้งหมดต่อคนหารดว้ยจ านวนเฉล่ียของการมายงัแหล่งนนัทนาการต่อปีซ่ึง
ผลรวมของส่วนเกินผูม้าใชบ้ริการทั้งหมดหรือพื้นท่ีใตเ้ส้นอุปสงคเ์ป็นการอธิบายถึงความพอใจของผู ้
มาใชบ้ริการท่ีมีต่อแหล่งนนัทนาการนั้น ๆ นัน่เอง 
 
 ข. ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการใช้แบบจ าลองต้นทุนการท่องเทีย่ว 
 แบบจ าลองต้นทุนการท่องเท่ียวมีปัญหาและขอ้จ ากดัในการใช้อยู่หลายประการ ซ่ึงมีข้อ          
ควรพิจารณาในการใชแ้บบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียวดงัน้ี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545) 

1) การเลือกใชรู้ปแบบสมการ 
     เน่ืองจากในทางทฤษฎีไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบสมการท่ีแน่นอน ดงันั้นวิธีการหน่ึงท่ีใช้
เลือกรูปแบบ คือ การพิจารณาสมการท่ีให้ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) สูงท่ีสุด (สถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศ, 2543) แต่อย่างไรก็ตาม  (R2) ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบในทุกรูปแบบสมการ 
เน่ืองจากตวัแปรตามมีรูปแบบแตกต่างกนั เช่น รูป logarithm และไม่ใช่รูป logarithm นอกจากน้ียงั
สามารถใชส้ถิติ Likelihood – Ratio statistics test (LR-test)ท่ีมากท่ีสุด  (Rao and Miller,1971) และค่า 
Akaike Information Criterion (AIC) ท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 2) มูลค่าของเวลา 
 จ านวนเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปยงัแหล่งแหล่งนันทนาการและท ากิจกรรมต่างๆ อาจจะ
กล่าวไดว้า่เป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาสหรือตน้ทุนทางเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตามไม่มี
การก าหนดแน่นอนถึงวิธีคิดต้นทุนค่าเสียโอกาส ดังนั้ นการหาราคาเงา (shadow Price) จึงมี
ความส าคญัมาก โดยการศึกษาทัว่ไปราคาเงาอยูบ่นพื้นฐานอตัราค่าจา้งนักท่องเท่ียว ได้ไม่สามารถ



 

13 

ใชไ้ดโ้ดยตรงเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไดรั้บอรรถประโยชน์จากการมาเท่ียวดว้ย แต่การค านวณราคาเงา
ควรถูกปรับดว้ยอตัราค่าจา้ง เช่น คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของอตัราค่าจา้ง (สมพร, 2543) เป็นตน้ 
 3) วตัถุประสงคก์ารเดินทางมายงัแหล่งนนัทนาการ 
 ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่ได้มีเป้าหมายในการเดินทางมายงัแหล่งนันทนาการท่ีเป็นพื้นท่ี
ศึกษาโดยตรง การคิดตน้ทุนค่าใชจ่้ายสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการออกแบบสอบถามโดยใหค้ะแนนความ
สนุก ความเพลิดเพลินหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดทาง โดยใหค้ะแนนระหวา่ง 0-1 หรือ 0-
100 และน าคะแนนดงักล่าวไปถ่วงน ้ าหนกัตน้ทุนการเดินทางทั้งหมดเพื่อหาสัดส่วนหรือตน้ทุนการ
เดินทางท่ีนกัท่องเท่ียวแวะไปยงัแหล่งนนัทนาการท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษา  
 ความแตกต่างระหวา่งวิธีการค านวณตน้ทุนการเดินทาง คือ วิธีตน้ทุนค่าเดินทางระดบับุคคล 
(ITCM) จะใช้อตัราหรือจ านวนคร้ังของการเดินทางไปยงัแหล่งนนัทนาการของแต่ละบุคคลเป็นตวั
แปรตามแต่วิธีตน้ทุนค่าเดินทางระดบัเขต (ZTCM) จะใช้อตัราหรือจ านวนคร้ังของการเดินทางไปยงั
แหล่งนันทนาการนั้นต่อครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ในเขตท่ี h ดงันั้นเส้นอุปสงค์ท่ีไดจ้ะแสดงถึงอตัราการ
เดินทางไปยงัแหล่งนนัทนาการของแต่ละบุคคลท่ีตอบสนองต่อค่าใชจ่้ายในการเดินทางของบุคคลใน
ระดบัต่างๆ นอกจากความแตกต่างในลกัษณะของตวัแปรตามแลว้ ตวัแปรอิสระท่ีใช้ยงัแตกต่างกนั
ด้วย เน่ืองจากวิธี ZTCM เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลโดยรวม (aggregate) นั่นคือ ข้อมูลระดับเขต 
(zonal data) แต่วิธี ITCM เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลรายบุคคล  (individual data) และตัวแปร
อิสระท่ีใช้ในการวิเคราะห์จึงเป็นตวัแปรในระดบับุคคล  จึงสามารถอธิบายพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละบุคคลได้ในระดบัหน่ึง (กนัยารัตน์, 2546) แต่ก้อยงัมีการถกเถียงกนัมากถึงขอ้ได้เปรียบ
เสียเปรียบของแบบจ าลองทั้งสอง จากงานเขียน Georgiou, et al. (1997: 38) ไดก้ล่าวถึง แบบจ าลอง 
ITCM หากพบว่าตวัแปรจ านวนคร้ังนกัท่องเท่ียวแต่ละคนท่ีเดินทางมายงัแหล่งนันทนาการมีขนาด
เล็กเกินไปหรือมาเพียง 1 คร้ังต่อปี จะท าให้เกิดปัญหาตวัแปรตามมีเพียง 1 เท่านั้ น จึงไม่สามารถ
ประมาณค่าได ้แต่ปัญหาน้ีจะไม่เกิดกบัแบบจ าลอง ZTCM ซ่ึงใช้ตวัแปรจ านวนคร้ังนกัท่องเท่ียวแต่
ละคนท่ีเดินทางมายงัแหล่งนันทนาการต่อประชากรในแต่ละเขตเป็นตัวแปรตาม ดังนั้ นในการ
ประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี ผูว้จิยัจึงเลือกใชแ้บบจ าลอง ZTCM 
ในการการประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี 
 
 2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนเกินของผู้บริโภค 
 การน าแนวคิดเก่ียวกบัส่วนเกินผูบ้ริโภคมาเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มนั้น ได้
ถูกกล่าวไวโ้ดย Freeman (1993) วา่การเปล่ียนแปลงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสวสัดิการของแต่ละบุคคลตลอดจนสวสัดิการของสังคมส่วนรวมดว้ย การวดัสวสัดิการ
เม่ือคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปสามารถท าไดห้ลายวิธี ในการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยกุตแ์นวคิด
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ของ Marshall เก่ียวกบัส่วนเกินของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้และบริการ และวิธีในการ
ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของสินคา้สาธารณะมาใชส้ าหรับการประเมินมูลค่าของพื้นท่ีอนุรักษท์าง
ธรรมชาติ โดยใช้วิธี TCM และใช้ตน้ทุนในการเดินทางเพื่อไปยงัแหล่งนันทนาการ (ซ่ึงจดัว่าเป็น
สินคา้ชนิดหน่ึงท่ีไม่มีราคาในระบบตลาด) เพื่อเป็นตวัแทนในการสรุปหาผลประโยชน์ท่ีสถานท่ีนั้นมี
บริการไวใ้ห้ ในการศึกษาน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนคร้ังของการไปยงัแหล่งนนัทนาการ
ของบุคคลและค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปเพื่อไปยงัสถานท่ีนั้น ประกอบกบัอุปทานส าหรับแหล่งนนัทนาการ
ค่อนขา้งมีจ านวนจ ากดั เน่ืองจากการมาท่องเท่ียวหรือมาใช้บริการมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ดงันั้นจึงท าให้
นักท่องเท่ียวท่ีอยู่ไกลออกไปจากแหล่งนันทนาการจะมีจ านวนคร้ังการมาใช้บริการจากแหล่ง
นนัทนาการท่ีน้อยลงซ่ึงหมายความว่าผูท่ี้มาใช้บริการจากแหล่งนนัทนาการน่าจะมีความตอ้งการใช้
บริการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งนนัทนาการมากกวา่ผูท่ี้อยูไ่กลออกไปจากแหล่งนนัทนาการนั้น 
ซ่ึงจากความสัมพนัธ์ดงักล่าวท าให้สามารถสรุปหาอุปสงคส์ าหรับแหล่งนนัทนาการ และค านวณหา
ส่วนเกินของผู ้บริโภค (consumer surplus หรือ CS) ได้ ซ่ึงการค านวณค่าส่วนเกินของผู ้บริโภค
ดงักล่าวสามารถน ามาใช้สรุปหาค่าผลประโยชน์จากการใช้แหล่งนนัทนาการเพื่อให้บริการทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มได ้
 

 
ท่ีมา: สถาบนัการวจิยัเพื่อพฒันาประเทศไทย (2543) 
ภาพที ่2.2 อุปสงค์การท่องเที่ยว  
 
 ภาพท่ี 2.2 แสดงถึงเส้นอุปสงค์การเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นไปตามกฎอุปสงค์ ถ้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มข้ึนจาก C1 เป็น C2 ความพึงพอใจในการมาท่องเท่ียวของครัวเรือนจะ
ลดลง พิจารณาไดจ้ากส่วนเกินผูบ้ริโภคท่ีลดลง  
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 2.1.5 แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุนค่าเสียโอกาส 
 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) คือ มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมท่ีสูญเสีย
โอกาสไปในการเลือกท ากิจกรรมอย่างหน่ึง   ต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนท่ีถูกอ้างถึงในวิชา
เศรษฐศาสตร์ เพราะมนับ่งบอกถึงการเลือกตวัเลือกท่ีเป็นท่ีตอ้งการทั้งหมดแต่ไม่สามารถเลือกพร้อม
กนัได ้และเป็นแนวคิดท่ีส าคญัในการท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสไม่ไดห้มายถึงมูลค่ารวม แต่หมายถึงเฉพาะมูลค่าท่ีใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุดในบรรดาตวัเลือกอ่ืน
ท่ีเสียโอกาสไปเท่านั้น 

การค านึงถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสเป็นความแตกต่างท่ีส าคญัท่ีสุดของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์
และต้นทุนทางบญัชี ตน้ทุนค่าเสียโอกาสนับว่าเป็นตน้ทุนท่ีแท้จริงในการท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม 
เพราะมนัท าให้เห็นถึงโอกาสซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีถูกซ่อนอยู่ (และไม่สามารถมองเห็นหากค านวณทาง
บญัชี) อยา่งไรก็ตาม การค านวณหาตน้ทุนค่าเสียโอกาสนั้นส่วนใหญ่ท าไดย้าก เพราะเป็นการค านวณ
จากการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง 
 ในการค านวณตน้ทุนค่าเดินทางนั้น ควรท าการค านวณตน้ทุนการเดินทางในรูปของเวลา 
(time cost) ท่ีนกัท่องเท่ียวสูญเสียไปหรือเสียโอกาส (opportunity cost) ซ่ึงตน้ทุนเวลาท่ีนกัท่องเท่ียว
สูญเสียไปน้ี อาจท าให้เกิดความเอนเอียงในการสร้างเส้นอุปสงคแ์ละประมาณค่าความพอใจส่วนเกิน
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีค่าเสียโอกาสแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตน้ทุนเวลาในการเดินทาง(opportunity cost of 
time spent in travel) และตน้ทุนเวลาในการท่องเท่ียวพกัผอ่น ณ สถานท่ีนั้น (opportunity cost of time 
on-site) (Freeman, 1979 อา้งในสมพร, 2543) งานศึกษาของ English and Bowker (1996) พบว่าร้อย
ละ 33 ของอตัราค่าจา้ง (wage rate) เป็นอตัราท่ีเหมาะสมในการน ามาค านวณตน้ทุนเวลา ดา้นงานวิจยั
ของ Lockwood และ Tracy (1995) พบว่ามูลค่าของเวลาท่ีเหมาะในการน ามาค านวณ คือ ร้อยละ 29 
ของอตัราค่าจา้ง ซ่ึงพวกเขาไดม้องถึงทศันคติในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวดว้ย ส่วนในงานวิจยั 
Garrod and Willis (1992) ใช้ร้อยละ 43 ของอตัราค่าจา้งในการค านวณค่าเสียเวลา ซ่ึงเป็นค่าท่ีไดจ้าก
การศึกษาDepartment of Transport, UK (อา้งใน Heyes, 1999) ส่วนในงานวิจยัของ Allen และคณะ 
(1981) (อ้างใน Hensseln et al, 2004) กล่าวว่าการไม่น ามูลค่าของเวลาท่ีใช้ไปในการท่องเท่ียวมา
ค านวณเป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาสดว้ยนั้น อาจท าใหมู้ลค่าท่ีแทจ้ริงของสถานท่ีนั้นคลาดเคล่ือนได ้
 จากการคน้ควา้วิธีการศึกษาในรูปแบบต่างๆนั้น การศึกษาน้ีไดใ้ช้แนวคิดของ Marshall ใน
การวดัส่วนเกินของผูบ้ริโภค แนวคิดตน้ทุนค่าเสียโอกาส และวิธีตน้ทุนค่าเดินทางระดบัเขต มาใชใ้น
การประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี      
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5
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2.2 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลและทบทวนเอกสารงานวิจยัด้านต่างๆ การ
ประเมินมูลค่านันทนาการของสถานท่ีท่องเท่ียวมีวิธีศึกษาหลายวิธีแต่วิธีท่ีใช้มากคือ วิธีตน้ทุนค่า
เดินทาง(travel cost method: TCM)  แบบจ าลองหลักของวิธีต้นทุนค่าเดินทางมี 2 แบบ คือ หน่ึง
แบบจ าลองวิธีตน้ทุนค่าเดินทางระดบัเขต แบบจ าลองท่ีสองคือแบบจ าลองวิธีตน้ทุนค่าเดินทางระดบั
รายบุคคล ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเทคนิคดงักล่าวดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2.2.1 เอกสารงานวจัิยทีใ่ช้วธีิต้นทุนค่าเดินทางระดับเขต 
 การประเมินมูลค่าทางนนัทนาการสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในประเทศ
ไทยท่ีใชว้ิธีตน้ทุนค่าเดินทางระดบัเขต เพื่อวดัมูลค่าการใชป้ระโยชน์โดยมีผูท้  าการศึกษาหลายท่าน
ได้แก่ Eutrirak and Grandstaff (1986), สมพร (2543), โชคชัย (2544), จตุพร (2546) และ วราภรณ์ 
(2549) ซ่ึงงานวิจยัดา้นการประเมินมูลค่าคร้ังแรกในประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดย Eutrirak 
and Grandstaff (1986) ได้ป ระ เมินมู ลค่ านันทนาการและมู ลค่ าท าง เศรษฐกิจทั้ งหมดของ
สวนสาธารณะลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพื้นท่ี 360 ไร่มีมูลค่าเท่ากบั 13.2 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 
2543 โดยสมพร (2543) ไดท้  าการประเมินมูลค่าดา้นนนัทนาการของพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์: กรณีศึกษาเขา
นอจูจ้ี จงัหวดักระบ่ี โดยแบ่งเขตออกเป็น 12 เขต พบวา่มีมูลค่าเท่ากบั 26.536 ลา้นบาทต่อปี พบวา่มี
ความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยกับชาวต่างประเทศ กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ได้แก่ ระดับรายได้ และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางประกอบดว้ย ค่าน ้ามนั ค่าซ่อมรถ กรณีเป็นรถยนตส่์วนตวั และกรณีนัง่รถโดยสารหรือเช่ารถ
มาจะคิดจากค่ารถโดยสารจากท่ีพกัมาถึงเขานอจูจ้ี้ ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียว
ของชาวต่างประเทศนั้น คือ การดูนกเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 โชคชยั (2544) ก็ใชว้ธีิเดียวกนัเพื่อ
ประเมินมูลค่าทางนนัทนาการของอุทยานแห่งชาติแหลมสน จงัหวดัระนองและพงังา โดยแบ่งเขต 13 
เขตพบว่ามีมูลค่าเท่ากับ 6.6 ล้านบาท จากนั้ นในปี พ.ศ. 2546 จตุพร (2546) ได้ประเมินมูลค่า
ประโยชน์ดา้นนันทนาการของเขตห้ามล่าสัตวป่์าถ ้ าผาชุมผล อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 
โดยแบ่งออกเป็น 10 เขต มีมูลค่าเท่ากบั 2.9 ลา้นบาทต่อปี พบว่ามีปัจจยัเพียงตวัเดียวท่ีมีผลต่ออตัรา
การเดินทางมาเท่ียว คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวเฉล่ียในแต่ละเขตหลงัจากนั้นวราภรณ์ 
(2549) ไดท้  าการประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2549 ได้มูลค่าเท่ากับ 275.9 ล้านบาทสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราการ
ท่องเท่ียวไดร้้อยละ 29.6  
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  2.2.2 เอกสารงานวจัิยทีใ่ช้วธีิต้นทุนค่าเดินทางระดับบุคคล 
  การประเมินมูลค่าทางนนัทนาการสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในประเทศ
ไทยท่ีใชว้ธีิตน้ทุนค่าเดินทางระดบับุคคล เพื่อวดัมูลค่าการใชป้ระโยชน์โดยมีผูท้  าการศึกษาหลายท่าน
ได้แก่ สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาแห่งประเทศไทย (2543), Hasseln et al. (2004) ,นพดล (2544), กันยา
รัตน์ (2546) โดยในปี พ.ศ. 2543 สถาบนัวจิยัเพื่อพฒันาแห่งประเทศไทย (2543) ไดป้ระเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มูลค่าประมาณ 1,420 บาทต่อคนต่อการมาเท่ียวหน่ึงคร้ังและมี
ส่วนเกินผูบ้ริโภค 870 บาท ต่อมา Hasseln et al. (2004) ไดท้  าการศึกษาผลของไฟป่าต่อความตอ้งการ
ท่องเท่ียวของนกัปีนเขาโดยเก็บขอ้มูลจากเส้นทางทั้งหมด 33 เส้นทางของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน
มลรัฐโคโลราโดและมลรัฐมอนตานา พบวา่ในรอบหน่ึงปี นกัปีนเขา้ในมลรัฐมอนตาน่ามีจ านวนคร้ง
ในการปีนเขามากกว่านักปีนเขาในมลรัฐโคโลราโด เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการปีนเขาในมลรัฐ
มอนตานาแต่ละคร้ังต ่ากวา่ในมลรัฐโคโลราโด คือเพียง 12 ดอลลาร์ต่อคร้ัง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการ
ปีนเขาในมลรัฐโคโลราโดแต่ละคร้ังสูงถึง 55 ดอลลาร์ และในปี พ.ศ. 2544 โดยนพดล (2544) ไดท้  า
การประเมินมูลค่าดา้นนนัทนาการและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดของหมู่เกาะพีพี พบว่ามี
มูลค่าดา้นนนัทนาการเท่ากบั 72.3 ลา้นบาทต่อปี หลงัจากนั้นกนัยารัตน์ (2546) ไดท้  าการการประเมิน
มูลค่าประโยชน์ดา้นนนัทนาการของสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนรถไฟ โดยใชว้ธีิตน้ทุนค่าเดินทาง
รายบุคคล (ITCM) มีมูลค่า 444 ลา้นบาท พบวา่วิธีตน้ทุนค่าเดินทางระดบับุคคลมีปัจจยัท่ีผลต่ออตัรา
การเดินทางมาท่องเท่ียวถึง  4 ปัจจยั คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวนบุคคลท่ีเดินทางมาด้วย 
ลกัษณะของการประกอบกิจกรรมและอายผุูใ้หข้อ้มูล 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศท าให้ผูศึ้กษาน า
แนวคิดและวิธีการของผูท่ี้มีท าการศึกษาแล้ว มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อความเหมาะสมและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องจากการศึกษาในอดีต เช่น การน าค่าเสียโอกาสในการเดินทางท่องเท่ียวมา
ค านวณ  
 


