
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

 2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory)  

“อุปสงค” (Demand) สําหรับสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง จํานวนตางๆ 
ของสินคาหรือบริการชนิดนั้นท่ีผูบริโภคตองการซ้ือในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตาง ๆ ของ
สินคาชนิดนั้นหรือ ณ ระดับรายไดตาง ๆ ของผูบริโภค หรือ ณ ระดับราคาตาง ๆ ของสินคาชนิดอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของโดยคํา วา “ตองการซ้ือ” ท่ีปรากฏในนิยามขางตนมิไดหมายถึง ความตองการธรรมดา 
(Want) แตเปนความตองการที่มีอํานาจซ้ือ (Purchasing Power) กํากับอยู กลาวคือ ผูบริโภคจะตองมี
เงินเพียงพอ และมีความเต็มใจ (Ability and Willingness) ท่ีจะจายซ้ือสินคาและบริการนั้น ๆ ได
ดวย (วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน, 2547 : 35-39 ) 

ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดอุปสงค 

ตัวกําหนดอุปสงค หมายถึง ตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนสินคาท่ี
ผูบริโภคปรารถนาท่ีจะซ้ือ ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอปริมาณซ้ือมากนอยไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคแตละคน และกาลเวลา ปจจัยเหลานี้มีหลายอยางดังนี้ 

1) ราคาสินคาระดับราคาเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจในการบริโภค
ของผูบริโภค เพราะตามกฎของอุปสงคกลาวไววา ปริมาณการซ้ือและระดับราคานั้นจะแปรผันกัน
อยางผกผัน กลาวคือ ถาระดับราคาลดลง ปริมาณการซ้ือก็เพิ่มข้ึนได 

2) รสนิยมของผูบริโภคและความนิยมของคนสวนใหญในสังคม จะเกี่ยวของกับ
ความรูสึกนิยมชมชอบช่ัวขณะหนึ่งซ่ึงเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว เชน แบบเส้ือ ภาพยนตร เทปเพลง แต
บางกรณีความนิยมก็คงนาน เชน รูปแบบส่ิงกอสราง รถยนต เปนตน ส่ิงท่ีกําหนดรสนิยมของ
ผูบริโภค ไดแก อายุ เพศ ความเช่ือ คานิยม การศึกษา แฟช่ัน และอิทธิพลของการโฆษณา 

3) ระดับรายได (บุคคล/ครัวเรือน) ระดับรายไดนี้จะเปนส่ิงท่ีเปนตัวกําหนดของบุคคล 
หรือครัวเรือนวามีศักยภาพในการซ้ือมากนอย ตางกนัเพียงใด 

4) ราคาของสินคาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามปกติความตองการของผูบริโภคอาจสนองได
ดวยสินคาหลายชนิด ถาสินคาชนิดหนึ่งมีราคาสูงข้ึน ผูบริโภคจะซ้ือสินคาชนิดนั้นนอยลง และหัน



 

10 

ไปซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งซ่ึงใชทดแทนกันได สําหรับในกรณีของสินคาท่ีใชประกอบกัน เชน 
น้ําตาลกับกาแฟ เปนตน เม่ือผูบริโภคตองการบริโภคกาแฟมากข้ึน มักจะบริโภคน้ําตาลมากข้ึนดวย 

5) ฤดูกาล ความตองการสินคาบางชนิดจะข้ึนอยูกับฤดูกาล เชน ประเทศท่ีอยูในเขต
หนาว เมื่อยางเขาฤดูหนาวประชาชนจําเปนตองจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว ทําใหความตองการ
เคร่ืองกันหนาวตางๆ ในชวงเวลาดังกลาวเพิ่มข้ึน 

 2.1.2  การวัดคาความเต็มใจจาย และวิธีการวัดการเปล่ียนแปลงสวัสดิการของผูบริโภค 

ทฤษฎีอุปสงคและความพอใจของบุคคลตอสินคาและบริการเกี่ยวของกับทฤษฎี
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีวา บุคคลจะมีทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับการแสวงหา
สวัสดิการของตน และความพึงพอใจในสวัสดิการสามารถแสดงออกมาจากแตละบุคคลได โดย
สังเกตจากการเลือกการบริโภคของสินคาและบริการของแตละบุคคล การที่จะประเมินมูลคาของ
สินคานั้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลตอสินคานั้นๆ และในการอธิบายความเต็มใจท่ีจะจาย 
จะตองทราบพื้นฐานพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา 2 ประการคือ การ
แสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดภายใตงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด และการแสวงหาคาใชจายท่ีตํ่า
ท่ีสุดโดยใชงบประมาณใหนอยท่ีสุด โดยวิธีการวัดการเปล่ียนเปล่ียนแปลงสวัสดิการของผูบริโภค
ในทางเศรษฐศาสตรแบงเปน 4 วิธี ไดแก (Freeman, 1993) 

1)    Consumer Surplus (CS) คือ มูลคาของสวนตางระหวางระดับราคาท่ีผูบริโภค
เต็มใจท่ีจะจายสูงสุดกับระดับราคาท่ีผูบริโภคจายจริง นั่นคือ พื้นท่ีใตเสน Marshallian demand ท่ี
อยูเหนือระดับราคาท่ีผูบริโภคจายจริง ท้ังนี้ CS เปนการวัดสวัสดิการของผูบริโภค ณ ระดับ Utility 
ท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีอีก 2 วิธีการถัดไปจะเปนการวัด ณ ระดับ Utility ท่ีเทากัน 

2)  Compensation Variation (CV) เปนวิธีการหนึ่งในการวัดการเปล่ียนแปลง
สวัสดิการของผูบริโภคในรูปตัวเงิน โดยวัด ณ ระดับ Utility ท่ีเทากันในกรณี Welfare gain คา CV 
คือ คาของจํานวนเงินสูงสุดท่ีผูบริโภคเต็มใจท่ีจะจายเพ่ือใหไดรับโอกาสในการบริโภค ณ 
สถานการณท่ีดีข้ึน (MWTP to obtain) 

ในกรณี Welfare loss คา CV จะหมายถึงคาของจํานวนเงินตํ่าสุดท่ีผูบริโภคเต็มใจ
จะยอมรับกับเม่ือเผชิญสถานการณท่ีแยลง (MWTA compensation) 

นอกจากนี้ CV ยังสามารถพิจารณาในรูปของ Indirect utility function และ
Expenditure function ไดดังนี้ โดยในกรณี Welfare gain คา CV คือ 

u (p,q0,y) = u (p,q1, y -CV ) = U0 

CV = e (p, q0 , U0 ) - e(p, q, U0) 
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3)  Equivalent Variation (EV) เปนวิธีการหนึ่งในการวัดการเปล่ียนแปลงสวัสดิการ
ของผูบริโภคในรูปตัวเงิน โดยวัด ณ ระดับ Utility ท่ีเทากันเชนเดียวกับ CV แต EV จะตางจาก CV 
เนื่องจาก EV คํานวณ ณ ระดับ Utility ใหม (In the change) ในขณะท่ี CV คํานวณ ณ ระดับ Utility 
เดิม (In status quo) 

ในกรณี Welfare gain คา EV คือ คาของจํานวนเงินตํ่าสุดท่ีผูบริโภคเต็มใจท่ีจะ
ยอมรับเพื่อละท้ิงโอกาสในการบริโภค ณ สถานการณใหมท่ีดีข้ึน (MWTA to forgo) 

ในกรณี Welfare loss คา EV จะหมายถึงคาของจํานวนเงินสูงสุดท่ีผูบริโภคเต็มใจ
ท่ีจะจายเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน (MWTP to avoid) 

EV สามารถพิจารณาในรูปของ Indirect utility function และ Expenditure 
function ไดเชนกัน โดยในกรณี Welfare gain คา EV คือ 

u (p,q0,y+EV) = u( p,q1 ,y ) = U1 

EV = e( p, q0 , U1 ) – e( p, q1, U1) 

ฟงกชันอรรถประโยชน (Direct utility function) ของผูบริโภคสามารถเขียนได
ดังนี้ 

U = U( xi ,qi) 

หากผูบริโภคตองการหาอรรถประโยชนสูงสุด ผูบริโภคจะทําการบริโภคสินคา
อ่ืนๆภายใตงบประมาณท่ีมีจํากัดจะไดฟงกชันอุปสงค (Mashallian demand function) ในการ
บริโภคสินคา x ซ่ึงจะข้ึนอยูกับราคา p , และ รายได y อยูในรูป x = x(p,y) และแทนคาลงในฟงกชัน
อรรถประโยชนจะได ฟงกชันอรรถประโยชนทางออม (Indirect utility function) ดังนี้ 

u(p,y,q) = U(x(p,y),q) 

ตอมาหาก q มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพจากเดิม คือ การใชเคร่ืองยนตท่ีใชพลังงาน
จากเช้ือเพลิง (q0 ) เปนเคร่ืองยนตท่ีใชพลังงานทดแทนกาซ NGV ( q1 ) สินคามีลักษณะท่ีแตกตาง
กันในดานคุณภาพ กอใหเกิดอรรถประโยชนท่ีแตกตางกัน อรรถประโยชนท่ีไดรับนั้นมาจากราคาท่ี
แตกตางกันตามคุณภาพของสินคา 

u0 = u0 (p0,y,q0) คือ อรรถประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับจากการใชเคร่ืองยนตท่ีใช
พลังงานจากเช้ือเพลิง 

u1 = u1 (p1,y - A,q1) คือ อรรถประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับจากการใชเคร่ืองยนตท่ีใช
พลังงานทดแทนกาซ NGV [โดยท่ี A คือ ระดับราคาสวนตางท่ีผูบริโภคตองจายเพิ่มข้ึนในการ
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ดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชพลังงานทดแทนกาซ NGV(Price Premium) ผูบริโภคจะดัดแปลง
เคร่ืองยนตเพื่อใชพลังงานทดแทนกาซ NGV ก็ตอเม่ือ อรรถประโยชนท่ีไดรับจากการใชพลังงาน
ทดแทนกาซ NGV สูงกวาหรือเทากับอรรถประโยชนท่ีไดรับจากการเลือกใชเคร่ืองยนตท่ีใช
พลังงานจากเช้ือเพลิงหรือ  u1  u0 

4)  Equivalent Surplus (ES) เปนการวัดความแตกตางแนวต้ังระหวาง Indifference 
Curves เชนเดียวกับ CS โดยการวัด ES เปนการวัดมูลคาความเต็มใจจะรับตํ่าสุดหากไมมีการ
ปรับปรุงคุณภาพสินคาใหดีข้ึน (ในกรณีท่ี Welfare gain) หรือ จํานวนเงินสูงสุดท่ีจะเต็มใจจายเพื่อ
หลีกเล่ียงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน (ในกรณี Welfare loss)  

 2.1.3 วิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Method: CVM) 

วิธีการสมมุติเหตุการณใหผูบริโภคประเมินมูลคา (CVM) มีการนํามาประยุกตในการ
ประเมินความเต็มใจท่ีจะจายมาเปนระยะเวลานานแลว และในปจจุบันยังมีงานศึกษาหลายช้ินท่ี
ยังคงใชวิธีการนี้อยู ซ่ึงอาจเปนผลมาจาก CVM เปนวิธีการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนสูง และมีความ
ซับซอนไมมากนักเม่ือเทียบกับวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้ ยังไดมีการพัฒนาและปรับปรุงการใช CVM 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

วิธีการออกแบบสอบถามเพ่ือหาคาความเต็มใจท่ีจะจาย (WTP) ตามวิธีการแบบ CVM 
สามารถแบงออกเปน 2 วิธีหลักๆ คือ การถามปลายเปด (Open-ended question) และ การถามปลาย
ปด (Closed-ended question)   

1) Open-ended question  

วิธีนี้เปนการสอบถามผูตอบดวยคําถามปลายเปดท่ีเปดโอกาสใหผูตอบคําถาม
สามารถแสดงความยินดีท่ีจะจายไดมากท่ีสุด (Maximum willingness to pay) ตอการเปล่ียนแปลง
ในสถานการณท่ีกําลังศึกษา เพื่อนํามาหาคา Mean หรือ Median WTP ซ่ึงสามารถคํานวณไดจาก
ขอมูลโดยตรง จะไดวาโดยเฉล่ียแลวการเปล่ียนแปลงในสถานการณนั้นๆ มีผลกระทบตอ
ประชาชนคิดเปนมูลคาเทาใด ในทํานองเดียวกันคําถามปลายเปดก็เปนการเปดโอกาสใหผูตอบ
คําถามสามารถแสดงความยินดีท่ีจะยอมรับคาชดเชยตํ่าท่ีสุด (Minimum willingness to accept) ตอ
การเปล่ียนแปลงในสถานการณท่ีกําลังศึกษา และนํามาหาคา Mean หรือ Median WTA ไดจาก
ขอมูลโดยตรงเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนการถามปลายเปดโดยไมไดระบุทางเลือก หรือจํานวนเงินท่ีผูถูก
ถามควรจะตอบ เชน ทานมีความยินดีจะจาย Price premium เทาไหรสําหรับการดัดแปลงเคร่ืองยนต
เพื่อใชพลังงานทดแทนกาซ NGV เปนตน อยางไรก็ตาม ถึงแมวา Open-ended CVM จะไมจําเปนท่ี
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ตองใชวิธีการทางสถิติท่ีซับซอนมากนัก แตก็ไมเปนท่ีนิยมใช เนื่องจากมีปญหา Strategic bias 
เนื่องจากคําถามไมสอดคลองกับสถานการณท่ีแทจริงท่ีผูตอบคําถามเผชิญ ดังนั้นผูตอบอาจตอบสูง
หรือตํ่ากวาความเปนจริง รวมทั้งอาจมีปญหา Outlier ทําใหคาความแปรปรวน ของ Mean of 
MWTP สูงมาก (Mitchell and Richard, 1989) 

2)  Closed-ended question  

วิธีนี้จะเปนการสอบถามผูตอบดวยคําถามแบบปดซ่ึงจะเปนการระบุจํานวนเงิน
ข้ึนมาจํานวนหนึ่งแลวถามผูถูกสัมภาษณตอบรับหรือปฏิเสธมูลคาตามท่ีเสนอนั้น เนื่องจากแนวคิด
นี้เช่ือวา คนสวนใหญจะไมพยายามระบุมูลคาท่ีแนนอน หรือการระบุมูลคาท่ีแนนอนออกมาทําได
ยากทําใหผูตอบไมตองนึกถึงตัวเลขมูลคาท่ีแทจริงวามีมูลคาเทาใด ดังนั้นการถามโดยกําหนด
จํานวนเงินข้ึนมาเปนทางเลือกใหผูตอบวาจะยินดีจะจายหรือไม ซ่ึงการถามแบบ Closed-ended 
(Referendum หรือ Take-it-or-leave-it หรือ Dichotomous choice approach) นี้ยังสามารถแบง
ออกเปนการถามรอบเดียว (Single Bounded) เชน ถาการดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชพลังงาน
ทดแทนกาซ NGV คาติดต้ังราคา 40,000 บาททานเต็มใจท่ีจะจายหรือไม หรือถาม 2 รอบ (Double 
Bounded) ซ่ึงเปนการถาม 2 คร้ัง โดยราคาในรอบท่ี 2 จะเพิ่มข้ึนหากผูตอบเต็มใจท่ีจะจายในรอบ
แรก ในทางตรงขามราคาในรอบท่ี 2 จะลดลงหากผูตอบไมเต็มใจท่ีจะจายในรอบแรก เชน ถาการ
ดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชพลังงานทดแทนกาซ NGV คาติดต้ังราคา 40,000 บาททานเต็มใจท่ีจะ
จายหรือไมถาเต็มใจที่จะจายจะเพิ่มราคาเปน 50,000 บาทแลวถามอีกคร้ังหนึ่งวาเต็มใจท่ีจะจาย
หรือไม แตหากไมเต็มใจท่ีจะจายสําหรับ 40,000  บาทในคําถามแรก จะลดราคาสวนตางลง เชน 
30,000 บาท แลวถามอีกคร้ังวาจะเต็มใจท่ีจะจายหรือไม เปนตน  

ในการศึกษานี้ผูทําการศึกษาเลือกวิธีการศึกษาแบบ Double Bounded Closed-
ended CVM เนื่องจาก Closed-ended CVM สามารถแกปญหา Strategic bias ได เพราะคําถาม
สอดคลองกับสถานการณจริงท่ีผูบริโภคเผชิญมากกวา  

ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นใน CVM 

การประเมินมูลคาโดยวิธีการนี้มีขอดีหลายประการ คือ มีการอธิบายคุณลักษณะตางๆ
ของสินคาและบริการท่ีทําการประเมินมูลคาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังสามารถประเมิน
มูลคาส่ิงแวดลอมไดทุกประเภท ท้ัง Use Value และ Non-Use Value แตก็มีขอดอย คือ เปนการ
สํารวจโดยการใชแบบสอบถามซ่ึงใชระยะเวลาและคาใชจายสูง 
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 1) Scenario Misspecification เปนความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ความ
ผิดพลาดทางทฤษฎี (Theoretical Misspecification) ซ่ึงเกิดจากการท่ีนักวิจัยอธิบายลักษณะเร่ืองราว
ท่ีผิดพลาดไปจากความเปนจริงหรือจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร จึงทําใหคาท่ีผูถูกสัมภาษณตอบ
ไมไดสะทอนคาท่ีแทจริงแมวาผูถูกสัมภาษณจะทราบขอเท็จจริงก็ตาม หรือความผิดพลาดจาก
วิธีการ (Methodological Misspecification) ซ่ึงเกิดจากการท่ีผูวิจัยไมสามารถทําใหผูถูกสัมภาษณ
เขาใจไดอยางถูกตองตามท่ีนักวิจัยเขาใจเพราะเหตุผลบางประการ เชน นิยามของศัพทท่ีใชใน
คําถาม เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับความนาเช่ือถือ (Reliability) และ ความ
ถูกตอง (Validity) ในการใช CVM 

2) Implied Value Cues เกิดจากการที่ผูถูกสัมภาษณไมคุนเคยหรือไมชัดเจนกับคําถาม
หรือปญหาท่ีถูกถาม จึงพยายามหาสัญญาณท่ีชวยใหเขาสามารถเลือกมูลคาไดถูกตอง เชน ในกรณี
ของ Bidding Game ท่ีกอใหเกิดปญหาท่ีเรียกวา Starting Point Bias เพราะตองตอบจุดเร่ิมตนของ
ความเต็มใจท่ีจะจายท่ีถูกถามในคร้ังแรก เปนตน คาท่ีไดในกรณีนี้จะกอใหเกิดความเบ่ียงเบนไป 
หรืออาจเกิดจากเร่ืองราวท่ีไมเกี่ยวของก็ได เชน ถามถึงมูลคาท่ีไดรับจากการเขาไปใชกิจกรรม
นันทนาการบางประเภท ผูถูกสัมภาษณกลับนึกถึงมูลคาคาผานประตูเพื่อไปทํากิจกรรมนันทนาการ
ดังกลาว เปนตน 

3) Incentive to Misrepresent Values เกิดจากเร่ืองราวท่ีกําหนดข้ึนมาเพื่อหามูลคา
ความเต็มใจท่ีจะจายไมกอใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะตอบตามความเปนจริง เชน ผูถูกสัมภาษณเช่ือวาการ
ตอบของเขาจะมีผลตอการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจอยูในรูปของภาษีหรือคาบริการการ
เขาใช เขาจึงตอบมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคอนขางต่ํากวาความเปนจริง เพราะเกรงวาจะตองโดน
เก็บภาษี เปนตน ซ่ึงความคลาดเคล่ือนแบบนี้เปน Strategic Bias แบบหนึ่ง เพราะเกิดจากการท่ีผูถูก
สัมภาษณเปน free rider และเกรงวาผลลัพธท่ีตอบจะมีผลจริงๆ แทนท่ีจะเปนการสมมติ เปนตน 

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.2.1 งานศึกษาเก่ียวกับผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลและการใชกาซธรรมชาติในรถยนต 

 ยิ่งมนัส สุกุมารบุตร (2550)  ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 
และแนวโนมการยอมรับการใชกาซ NGVในรถยนตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 
ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม(Cluster Random Samping) และการการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) สุมตัวอยางตามสถานีเช้ือเพลิง(ปมน้ํามัน) และบริษัทติดต้ังอุปกรณ
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NGVและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย โดยหาคาความสัมพันธ 
สเพียรแมน และสถิติไคสแควรในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยู
ระหวาง 10,001-30,000 บาท ใชระยะทางในการขับข่ีรถยนตโดยประมาณอยูในชวง 50-100  
กิโลเมตรตอวัน โดยผูศึกษาแบงองคประกอบของทัศนคติเกี่ยวกับการใชกาซ NGVในรถยนต เปน 
3 ประการคือ ความรูความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรม ซ่ึงทัศนคติดานความรูความเขาใจ สวน
ใหญเห็นวากาซ NGV ไมทําลายส่ิงแวดลอมและใชไดกับรถทุกประเภท สวนดานความรูสึก
เกี่ยวกับการใชกาซ NGV ในรถยนต สวนใหญมีความรูสึกท่ีเห็นดวยในประเด็นเกี่ยวกับการใชกาซ
NGV นั้นจะเปนการประหยัดการนําเขาน้ํามันจากตางชาติ และดานพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชกาซ 
NGV ในรถยนต สวนใหญเม่ือทราบขอมูลเกี่ยวกับ NGV ก็จะมีการแนะนําใหผูอ่ืนไดรับรูดวย สวน
แนวโนมการยอมรับเกี่ยวกับการใชกาซ NGV ในรถยนต พบวาเกือบคร่ึงหนึ่ง(รอยละ 46.8) ของ
กลุมตัวอยางคิดวาจะใชกาซNGV แทนหรือใชควบคูไปกับเช้ือเพลิงท่ีใชอยูในปจจุบัน สวนกลุมท่ี
ยังไมแนใจวาจะใชกาซNGV ในรถยนตหรือไม (รอยละ 37.2) ใหความเห็นวาตองศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมกอนและรอใหราคาติดต้ังอุปกรณลดลง สวนกลุมท่ีคิดวาไมติดต้ังและใชกาซNGVอยาง
แนนอน(รอยละ 16) เพราะเห็นวาราคาแพงและกลัวเกิดปญหากับเคร่ืองยนตหลังจากติดต้ัง  

 วรพล  พจนานุวัตร (2550)  ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีจูงใจใหใชกาซNGV
ในรถยนต ศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสามารถจูงใจใหเลือกใชกาซNGV ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
สหสัมพันธดวยการทดสอบไคสแควร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชรถยนตประเภท
เกง 4 ประตู เคร่ืองยนตขนาดระหวาง 1,500 – 2,000 ซีซี อายุของรถยนตท่ีใชมากกวา 4 ป ระยะทาง
ท่ีใชรถยนตตอวันนอยกวา 30 กิโลเมตร และในการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
การตลาดกับระดับแรงจูงใจ พบวาปจจัยราคาของกาซเอ็นจีวีเม่ือเปรียบเทียบกับราคานํ้ามันใน
ปจจุบัน การชวยชาติประหยัดลดการนําเขาน้ํามัน ความนาเช่ือถือของรานท่ีติดต้ังกาซ มี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเลือกใชกาซ NGV ในทิศทางเดียวกัน 
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 สราวัฒณ  ตรงเจริญเกียรติ (2550)  ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตนั่งสวน
บุคคลในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชกาซธรรมชาติ (NGV) ทําการศึกษาผูใชรถยนตนั่งสวน
บุคคลในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน 
(Quota Sampling) จากกลุมผูใชกาซธรรมชาติ จํานวน 200 ตัวอยาง และกลุมผูไมใชกาซธรรมชาติ 
จํานวน 200 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ สวนใหญเปนเพศชาย มีระยะเวลาขับ
รถยนตสวนบุคคล 6-10 ป มีรถยนตนั่งสวนบุคคลประเภทรถยนตญ่ีปุน ขนาดเคร่ืองยนต 1,500 – 
1,800 ซีซี อายุของรถยนตมากกวา 9 ป และเปนรถยนตท่ีมีระบบการจายน้ํามันเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด 
โดยผูใชกาซธรรมชาติมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองกาซธรรมชาติโดยรวมระดับดีมาก สวนผูที่
ไมใชกาซธรรมชาติ มีความรูความเขาใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนดานพฤติกรรมของ
กลุมผูใชกาซธรรมชาติ NGV สวนใหญรับทราบขาวสารขอมูลเกี่ยวกับกาซธรรมชาติผานทางส่ือ
โทรทัศน-วิทยุ เติมกาซธรรมชาติท่ีไมใชสถานีบริการประจําแตจะเติมกาซท่ีสถานีบริการใน
เสนทางท่ีเดินทาง มีความถ่ีในการเติมกาซธรรมชาติ มากกวา 4 คร้ังตอเดือน และมีคาใชจายในการ
เติมกาซ 2,001-3,000 บาทตอเดือนมากท่ีสุด 

 หทัยวรรณ  ทันประโยชน (2551) ทําการศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการใชกาซธรรมชาติ
สําหรับรถยนต กรณีศึกษาผูขับข่ีรถยนตในจังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต และปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอทัศนคติท่ีทําใหเกิดการยอมรับ NGV ของผูขับข่ีรถยนตในจังหวัดขอนแกน จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี  โดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางความนาจะเปนและการ
สุมตัวอยางอยางงาย จากผูขับข่ีรถยนตนั่งสวนบุคคล การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรรณา และ
ONE WAY ANOVA เพื่อใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV สวนใหญไดมีการติดต้ัง 
NGVนอยกวา 1 ป เหตุผลท่ีตัดสินใจติดต้ัง NGV สวนใหญเห็นวาการติดต้ัง NGV ทําใหประหยัด
คาใชจาย เนื่องจากราคากาซ NGV ถูกกวาราคาน้ํามัน และผูท่ีไมไดติดต้ังระบบ NGV เห็นวาถา
รัฐบาลมีการสนับสนุนในเร่ืองของการลดภาษีและการสนับสนุนคาใชจายสําหรับการติดต้ัง NGV 
สําหรับรถยนตจํานวน 10,000 บาท จะทําใหมีความสนใจติดต้ังกาซธรรมชาติ NGV มากข้ึน สวน
การศึกษาดานทัศนคติพบวา ราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน การรับรูขอมูลท่ีดีของผลิตภัณฑ จํานวนสถานี
บริการ การลดราคาคาติดต้ังและอุปกรณ สงผลใหมีทัศนคติท่ีดีตอการติดต้ัง NGV 
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 2.2.2  งานศึกษาเก่ียวกับความเต็มใจท่ีจะจาย 

 ชิดศุภางค  ตัจฉนีกุล (2544) ศึกษาความพึงพอใจในสุขภาพ และความเต็มใจจายคา
รักษาพยาบาล สําหรับโรคติดเช้ือของทางเดินหายใจสวนบนของผูปวยในจังหวัดเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อวัดระดับของความพึงใจในสุขภาพและความเต็มใจจายคารักษาพยาบาลของผูปวย
โรคติดเช้ือของทางเดินหายใจสวนบน เพื่อหาความสัมพันธระหวางความพึงใจในสุขภาพและความ
เต็มใจจายคารักษาพยาบาล และเพื่อหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายคารักษาพยาบาล สําหรับ
กลุมโรคติดเช้ือของทางเดินหายใจสวนบน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบกําหนดเปาหมายจากผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 170 ราย การวัดมูลคาความเต็มใจจาย
คารักษาพยาบาลในการสอบถามความเต็มใจจายใชคําถามแบบปลายเปด เพื่อหาคาเร่ิมตนท่ี
เหมาะสมกอนใชคําถามเกมสตอรอง (Bidding Games) ดวยการเพิ่มราคาเสนอคร้ังตอไปหลังจาก
ผูตอบเต็มใจจายคร้ังละรอยละ 50 ของราคาเสนอเร่ิมตน ในกรณีผูตอบไมยินดีจายในราคากอนหนา 
ก็จะลดราคาเสนอลงคร้ังละรอยละ 50 ของราคาเสนอเร่ิมตนเชนกัน และในการวิเคราะห
ความสัมพันธใชสมการถดถอยเชิงเสน  

 ผลการศึกษาพบวามูลคาประโยชนท่ีไดรับจากการหายจากโรคมีคาเฉล่ียเทากับ 301.47 
บาท และมูลคาสูงสุดของความเต็มใจจายคารักษาพยาบาลมีคาเฉลี่ยเทากับ 489.30 บาท โดยมูลคา
ความเต็มใจจายและมูลคาประโยชนไดรับจะสูงข้ึนเม่ือความรุนแรงของโรคท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้พบวา
ความเต็มใจจายจะมากข้ึน เม่ือรายไดครัวเรือนเฉล่ียตอเดือนเพิ่มข้ึน ขนาดครัวเรือนเล็กลง มีความเรง
รีบท่ีตองการหายสนิทจากโรคภายใน 1 วัน และคารักษาพยาบาลจริงท้ังหมดท่ีผูปวยรับทราบสูง 

 สิทธินันท  วิวัฒนาพรชัย (2544) ศึกษาการประเมินมูลคาจากการมิไดใช (non-user 
values) ของสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุและทรัพยากรธรรมชาติของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินมูลคาจากการมิไดใชของทรัพยากรสัตวปาท่ีใกลสูญพันธในเขต
อนุรักษพันธุสัตวปาภูเขียว โดยประเมินจากคาความเต็มใจจายของประชาชนท่ีไมเคยเขาใช
ประโยชนในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว รวมถึงประเมินมูลคาของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
ท้ังหมด  โดยใชแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 สอบถามความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษ
สัตวปาใกลสูญพันธุ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จํานวน 670 ตัวอยาง สวนชุดท่ี 2 ใชสอบถาม
ความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรทั้งหมดในเขตอนุรักษสัตวปาภูเขียว จํานวน 885 ตัวอยาง 
และใชเทคนิคการประเมินมูลคาแบบ Contingent valuation method (CVM) ในรูปแบบคําถามปด
สองข้ัน แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา ผูศึกษาไดใช  Censored logistic regression model โดย
เลือกใชคาอนันตแทนคาสูงสุด และคาศูนยแทนคาตํ่าสุดของความเต็มใจท่ีจะจาย ผลการประเมิน
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มูลคา พบวาคาเฉล่ียของความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษกลุมสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุ มีคาเทากับ 
1,531.57 บาทตอคนตอป และมูลคาจากการมิไดใชของสัตวปาท่ีใกลสูญพันธ มีคาท้ังส้ิน 50,107 
ลานบาทตอป สวนคาเฉล่ียของความเต็มใจท่ีจะจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดไว 
มีคาเทากับ 1,929.83 บาทตอคนตอป และมีมูลคาจากการมิไดใชของทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดนี้
เทากับ 63,136.51 ลานบาทตอป 

 รติ  ธีรการุณวงศ (2548) ศึกษาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับการเขาชมหมีแพนดาและ
โครงการจัดต้ังกองทุนอนุรักษหมีแพนดา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหามูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย
สําหรับการเขาชมหมีแพนดาและการจัดต้ังโครงการกองทุนอนุรักษหมีแพนดา รวมไปถึงการ
วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจจายดังกลาว ขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดเก็บรวบรวม
จากการสัมภาษณประชากรที่มาชมหมีแพนดา จํานวนตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 
ตัวอยาง และนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 110 ตัวอยาง การวัดมูลคาความเต็มใจจายใชวิธีสมมุติ
เหตุการณใหประมาณคา โดยแบบจําลอง Utility’s Difference Model ใชคําถามแบบปดและเสนอ
ราคาครั้งเดียว Closed-ended single bid CVM  วิธีการวิเคราะหใชสมการถดถอยแบบ Logit ผล
การศึกษาพบวานักทองเท่ียวชาวไทยมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายสําหรับการเขาชมหมีแพนดาท่ี
ราคา 97 บาท และสําหรับโครงการจัดต้ังกองทุนอนุรักษหมีแพนดาท่ีราคา 1,436 บาท การวิเคราะห
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความนาจะเปนท่ีจะจายพบวา ปจจัยราคาและความแตกตางดานอาชีพมีอิทธิพล
ตอความนาจะเปนท่ีจะจายท้ังการเขาชมและการจัดต้ังโครงการกองทุนอนุรักษหมีแพนดา สวน
นักทองเท่ียวตางชาติมีมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับการเขาชมท่ีราคา 245 บาท และสําหรับ
โครงการจัดต้ังกองทุนอนุรักษหมีแพนดาท่ีราคา 678 บาท ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจ
จาย คือ ความแตกตางดานสถานภาพการสมรส โดยนักทองเท่ียวท่ีเปนโสดมีมูลคาความเต็มใจท่ีจะ
จายสําหรับการเขาชมหมีแพนดาท่ีราคา 285 บาท  และนักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสอ่ืนๆมี
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายท่ีราคา 199 บาท สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
สําหรับโครงการจัดต้ังกองทุนอนุรักษหมีแพนดาคือ ปจจัยราคาโดยท่ีหากจํานวนเงินท่ีต้ังไวเพิ่มข้ึน
จะทําใหความนาจะเปนท่ีจะจายลดลง 

 รัชฎาภรณ  ศรีตนชัย (2548) ศึกษาความเต็มใจท่ีจะจายของผูปวยสําหรับโครงการที่
สามารถวินิจฉัยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหร่ีไดในระยะเร่ิมแรก กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความเต็มใจจายของผูปวยท้ังโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล
เอกชน รวมถึงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผูปวย หากสามารถทําการวินิจฉัยโรค
อันเกิดจากการสูบบุหรี่ไดกอนโรค หรือในระยะเร่ิมแรกกอนท่ีโรคจะลุกลามรักษาไมได และศึกษา
เปรียบเทียบมูลคาความเต็มใจจายของผูปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหร่ีของผูปวย
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โรงพยาบาลรัฐบาล ผูปวยโรงพยาบาลเอกชนและผูปวยท้ังหมด โดยขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปน
ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสอบถามผูปวยในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 300 คน  การวัดมูลคาความ
เต็มใจจายจะใชวิธีประเมินมูลคา (Contingent Valuation) โดยวิธีการประเมินมูลคาท่ีเลือกใช คือวิธี
บัตรจายเงิน (Payment Card : PC) และในการวิเคราะหความสัมพันธใชสมการถดถอยเชิงเสน  

 ผลการศึกษาพบวามูลคาความเต็มใจจายของผูปวยท้ังหมดมีคาเฉล่ียเทากับ 2,686.56 
บาทตอป โดยมูลคาความเต็มใจจายจะสูงข้ึนเม่ือระดับรายไดครัวเรือนสูงข้ึน ลักษณะการจายคา
รักษาพยาบาล หากจายคาพยาบาลเอง จายคาพยาบาลแบบ 30 บาทรักษาทุกโรค แบบการหักเงิน
ประกันสังคม  และโดยการใชสิทธิขาราชการ จะมีมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียสูงกวาการจายคา
พยาบาลแบบใชบัตรผูสูงอายุ ดานระดับของผลกระทบท่ีไดรับ ผูไดรับผลกระทบมาก และ
ผลกระทบแบบปานกลางจะมีความเต็มใจจายมากกวาผูไดรับผลกระทบนอย ดานคารักษาพยาบาล ผู
ท่ีจายคารักษาพยาบาลสูงจะมีมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียมากกวา และระยะเวลาการเกิดโรค ผูท่ีมี
ระยะเวลาการเกิดโรคนานเทาใด ก็ยิ่งมีมูลคาความเต็มใจจายมากข้ึนเชนกัน 

 จรินทร  ชลไพศาล(2549) ศึกษาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับสินคาเนื้อสุกรอินทรีย 
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงคาความเต็มใจท่ีจะจายสวนตางระดับราคาสูงสุดโดยเฉล่ีย
ระหวางสินคาเนื้อสุกรอินทรียกับเนื้อสุกรธรรมดา 1 กิโลกรัม (Mean of MWTP) และปจจัยสําคัญท่ี
เปนตัวกําหนดความเต็มใจท่ีจะจายของผูบริโภค โดยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา 
(Contingent Valuation Method: CVM) โดยใชวิธีออกแบบสอบถามโดยใชคําถามปลายปดแบบ 2 
รอบ (Double Bounded Closed-ended Approach) และใชแบบจําลอง Double Bounded Logit 
Model ในการประมาณคาผลที่ไดจากแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคเนื้อสุกรสวนใหญมีทัศนคติตอสินคาเกษตรอินทรีย
คอนขางดี แตคิดวาตนเองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรียคอนขางนอย และคิดวา
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรียมีไมเพียงพอ นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวาคาความเต็ม
ใจท่ีจะจายระดับราคาสวนตางสูงสุดระหวางเนื้อสุกรอินทรียกับเนื้อสุกรธรรมดา 1 กิโลกรัม (Mean 
of MWTP) มีคาประมาณ 25 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงหมายความวา หากผูผลิตเนื้อสุกรอินทรียต้ังราคา
สูงกวาเนื้อสุกรธรรมดา 25 บาทตอกิโลกรัม จะมีผูบริโภคประมาณ 50% ท่ีซ้ือเนื้อสุกรอินทรีย ซ่ึง
จะทําใหผูผลิตสามารถประเมินศักยภาพของตนไดวาจะเลือกผลิตสินคาเนื้อสุกรอินทรียหรือไม เม่ือ
เทียบระหวางผลตอบแทนท่ีคาดวาไดรับกับตนทุนการผลิตเนื้อสุกรอินทรีย ในขณะท่ีปจจัยสําคัญท่ี
เปนตัวกําหนดความเต็มใจท่ีจะจายของผูบริโภค ไดแก ระดับราคาสวนตางระหวางเนื้อสุกรอินทรีย
กับเนื้อสุกรธรรมดา หากระดับราคาสวนตางลดลง ผูบริโภคจะมีความเต็มใจจายเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีผู
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มีรายไดตอเดือนสูงจะมีความเต็มใจจายมากกวาผูมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา  ผูบริโภคท่ีมีความกังวล
เกี่ยวกับสุขภาพจากการบริโภคอาหาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรีย และทัศนคติ
ตอสินคาเกษตรอินทรีย  

ประกาย  ธีระวัฒนากุล (2550) ศึกษาความเต็มใจจายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศใน
กรุงเทพมหานคร โดยเทคนิคการสมมติเหตุการณใหประเมินมูลคา ซ่ึงนอกจากจะประมาณคาความ
เต็มใจจายแลว ยังไดสอบถามคาความเต็มใจท่ีจะไดรับ (WTA) ของกลุมตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของความเต็มใจจาย หากไมมีการดําเนินโครงการใดๆ ท้ังนี้เพื่อชดเชยกับการท่ีตองอาศัย
ภายใตมลภาวะ สําหรับการศึกษานี้ประเมินคาโดยแบบจําลอง Censored Regression Model ดวยวิธี 
Maximum Likelihood Estimation (MLE) โดยอาศัยคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบไดระบุคา WTAท่ี
เต็มใจยอมรับตอปจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คน มีกลุมตัวอยางท่ีระบุมูลคาความเต็มใจท่ีจะ
ไดรับในระดับตางๆ จํานวน 180 คน ขณะท่ีอีก 20 ตัวอยาง หรือประมาณรอยละ 10 ไมระบุคาความ
เต็มใจท่ีจะรับ สําหรับในกลุมตัวอยางท่ีระบุคา WTA นั้นพบวา 34 ตัวอยาง (รอยละ 17) ยินดีท่ีจะ
ไมไดรับคาชดเชยใดๆ เลยหากไมมีการปรับปรุงคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครใหดีข้ึน ขณะท่ี
กลุมตัวอยาง 58 ตัวอยาง (รอยละ 29) มีความเต็มใจท่ีจะไดรับในชวง 100–500 บาทตอป สําหรับ
กลุมตัวอยางท่ีมีความเต็มใจท่ีจะไดรับคาชดเชยเทากับ 1,000–2,000 บาทตอป มีจํานวน 42 ตัวอยาง 
(รอยละ 22) และกลุมตัวอยางท่ีเหลือระบุมูลคา WTA ท่ีระบุสูงสุดคือ 74,500 บาทตอป และคามัธย
ฐานเทากับ 500 บาทตอป และคาเฉล่ียความเต็มในท่ีจะไดรับ (WTA) ของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 
1,918.722 บาทตอป ซ่ึงมีคาสูงกวาคา Mean WTP ถึง 3.135 เทา 

สันติ  สุกาญจนไพร (2550) ศึกษาการวิเคราะหการเลือกใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ภายในที่อยูอาศัย : กรณีศึกษาผูใชในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ศึกษาความยืดหยุนในการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และ
ศึกษาระดับความเต็มใจจายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ระหวางกลุมผู ติดตั้งและไมไดติดต้ัง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ทําการศึกษาผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จํานวน 400 ตัวอยางโดยใชทฤษฎีความเต็มใจจาย และการวัดผลของการเปล่ียนแปลงตอสวัสดิการ
ผูบริโภคดวยวิธี Compensation Variation (CV) และ  Equivalent Variation (EV) เพื่อหาความเต็ม
ใจจายสูงสุดท่ีมีตอการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง วิธีการศึกษา คือ การสัมภาษณผูใชอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปทางดานเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต และคําถาม
เกี่ยวกับความเต็มใจจาย โดยใชแบบจําลอง Logit Model และวิธีการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความ
เต็มใจจาย (Compare Mean WTP) ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชงานของผูใชอินเทอรเน็ต 
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 ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการเลือกใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ไดแก 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีใชอินเทอรเน็ต ระดับรายไดเฉล่ียของครอบครัว จํานวนช่ัวโมงการใช
งาน วัตถุประสงคในการใชงานเกมออนไลน และการใชฟงเพลง ดูทีวีออนไลน ในการศึกษาคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคในกลุมผูท่ีไมไดติดต้ังอินเทอรเน็ตความเร็วสูง มีคาความยืดหยุนตอราคาเทากับ -
3.17 และคาความยืดหยุนตอรายไดเทากับ 0.92 และในกลุมผูติดต้ังอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีคาความ
ยืดหยุนตอราคาเทากับ -0.42 และคาความยืดหยุนตอรายไดเทากับ 0.13 สรุปไดวาคาความยืดหยุนใน
กลุมผูไมไดติดต้ังสูงกวากลุมผูติดต้ังอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สวนผลการศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจ
จายพบวา คาเฉล่ียของความเต็มใจจายในกลุมผูท่ีไมไดติดต้ังอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ท่ีมีตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Mean of  WTP to obtain) มีคาเทากับ 337.64 บาทตอเดือน สวนคาเฉล่ีย
ของความเต็มใจจายในกลุมผูท่ีติดต้ังอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณเหตุการณท่ีจะ
ไมมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใช (Mean of WTP to avoid) มีคาเทากับ 335.87 บาทตอเดือน 

วรพจน  ชางปน (2551) ศึกษาความเต็มใจท่ีจะจายของผูปกครอง สําหรับการปองกันการ
ใชอินเทอรเน็ตท่ีไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับการใชอินเทอรเน็ตท่ีไมเหมาะสม และศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการกําหนดมูลคาความเต็มท่ีจะจายนี้ ดวยวิธีการประเมินคาภายใตตลาดสมมติ (Contingent 
Valuation Method) เพื่อประมาณมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย (WTP) ของผูปกครอง โดยใชวิธีการตั้ง
คําถามแบบปดโดยการเสนอราคาสองคร้ัง (Double Bounded Dichotomous Choice) และวิเคราะหการ
แจกแจงความนาจะเปนของความเต็มใจท่ีจะจาย โดยใชแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอย Censored 
Logistic Regression ซ่ึงทําการประมาณคาดวยวิธี Maximum Likelihood Estimation จากแบบสอบถาม 
จํานวน 657 ชุด  

การศึกษาแบงออกเปน 2 แบบจําลอง คือ แบบจําลองท่ี 1 กําหนดคาขอบลางเปนศูนย ใน
กรณีท่ีผูปกครองตอบไมยินดีจายท้ังสองคร้ัง และแบบจําลองท่ี 2 ไมกําหนดคาขอบลาง ในกรณีท่ี
ผูปกครองตอบไมยินดีจายท้ังสองคร้ัง สําหรับผลการศึกษา แบบจําลองท่ี 1 พบวา คาเฉล่ียของมูลคา
ความเต็มใจท่ีจะจายตอครัวเรือนเทากับ 370 บาทตอเดือน และปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย ไดแก ผูปกครองเพศชาย ระดับรายไดของครัวเรือน จํานวนเด็กและเยาวชน
ในครัวเรือน แบบจําลองท่ี 2 พบวา คาเฉล่ียของความเต็มใจท่ีจะจายตอครัวเรือน 317 บาทตอเดือน 
และปจจัยท่ีมีตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย ไดแก ผูปกครองเพศชาย ระดับรายไดของครัวเรือน ผลการ
ประมาณมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายรวมของครัวเรือนท่ีมีเด็กและเยาวชนใชอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครท้ังหมด ท่ีมีตอโครงการนี้ มีมูลคาประมาณ 406.75 ลานบาทตอเดือน และมูลคาความ
เต็มใจท่ีจะจายรวมเฉพาะครัวเรือนติดต้ังอินเทอรเน็ตท่ีบานท้ังหมด เทากับ 287.11 ลานบาทตอเดือน 


