
บทที ่5 
ผลการศึกษา 

 
5.1 การศึกษาเร่ืองการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ: กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าท่องเทีย่วยงัพืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จ านวน 400 
ตัวอย่าง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ีคือ 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะแสดงผล
การศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จ.พิจิตร อาทิ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ความพึงพอใจ การ
ตระหนกัและการใหค้วามส าคญัต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ เป็นตน้ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟของกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะแสดงผล
การศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟของกลุ่มตวัอย่าง อาทิ 
จ  านวนวนัในการเดินทาง จุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีท าระหว่างการ
ท่องเท่ียว โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาการประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือ และปัจจัยที่มี
อทิธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการใช้ประโยชน์จากบึงสีไฟและการอนุรักษ์พืน้ที่
ชุ่มน า้บึงสีไฟ 
 โดยมีการประเมินมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่าย 2 สถานการณ์ ดงัน้ี 
 สถานการณ์ที ่1 ประเมินมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสี
ไฟ 
 สถานการณ์ที ่2 ประเมินมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ
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5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึง

จะแสดงผลการศึกษาเ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จ.พิจิตร อาทิ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ ความพึง
พอใจ การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  เพศ จากตารางท่ี 5.1 พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เป็น
หญิง 210 คน (ร้อยละ 52.5%) และเป็นเพศชาย จ านวน 190 คน (ร้อยละ 47.5%) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมี
จ านวนใกลเ้คียงกนัระหวา่งเพศหญิงและชาย 
  
ตารางที ่5.1 เพศของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 

ชาย 

210 

190 

52.50 

47.50 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  อายุ จากตารางท่ี 5.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี 
มีจ  านวน 115 คน (ร้อยละ 28.75) รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี มีจ  านวน 89 คน (ร้อยละ 
22.25) อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มีจ  านวน 85 คน (ร้อยละ 21.25) อายุต  ่ากวา่ 21 ปี มีจ  านวน 59 คน 
(ร้อยละ 14.75) อายุระหว่าง 51-60 ปี มีจ  านวน 36 คน (ร้อยละ 9.00) และท่ีพบน้อยท่ีสุดคือกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี มีเพียง 16 คน (ร้อยละ 4.00)  
  จากการสังเกตผลการศึกษาในส่วนของเพศและอายุ พบว่าจ านวนนกัท่องเท่ียว
ระหวา่งเพศหญิงและเพศชายมีจ านวนใกลเ้คียงกนัและช่วงอายุของนกัท่องเท่ียวในช่วงอายุ 31 – 40 
ปี และ ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี มีจ  านวนใกลเ้คียงกนัมาก 
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ตารางที ่5.2 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

มากกวา่ 60 ปี 

59 

115 

85 

89 

36 

16 

14.75 

28.75 

21.25 

22.25 

9.00 

4.00 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  สถานภาพ จากตารางท่ี 5.3 พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี
จ านวน 193 คน (ร้อยละ 48.25) รองลงมาคือมีสถานภาพสมรส มีจ านวน 173 คน (ร้อยละ 43.25) 
และสุดทา้ยท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ  านวน 34 คน 
(ร้อยละ 8.5) ซ่ึงบริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟนั้นเป็นบริเวณท่ีมีทศันียภาพสวยงาม มีบรรยากาศผอ่น
คลาย ท าให้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีไปท่องเท่ียวนั้นเป็นกลุ่มวยัรุ่นมาพกัผ่อน ท าให้พบว่า
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
 
ตารางที ่5.3 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

193 

173 

34 

48.25 

43.25 

8.50 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จากตารางท่ี 5.4 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน ซ่ึงมีจ านวนมากถึง 282 คน (ร้อยละ 70.50) รองลงมามีจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนมากกวา่ 5 คนข้ึนไป มีจ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.75) และสุดทา้ยมีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-2 คน มีจ านวน 39 คน (ร้อยละ 9.75) 
 
ตารางที่ 5.4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ า

บึงสีไฟ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-2 คน 

3-5 คน 

มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 

39 

282 

79 

9.75 

70.50 

19.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  ระดับการศึกษา จากตารางท่ี 5.5 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ซ่ึงมีจ านวน 142 คน (ร้อยละ 35.50) รองลงมา คือจบการศึกษาระดบัอนุปริญญา (ปวส.) และ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) มีจ านวน 87 คน (ร้อยละ 21.75) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน 37 คน (ร้อยละ 9.25) ระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ มีจ านวน 20 คน (ร้อยละ 5.00) ระดบั
ประถมศึกษา มีจ านวน 19 คน (ร้อยละ 4.75) และไม่ไดรั้บการศึกษา มีจ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.00) 
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ตารางที ่5.5 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (หรือปวช.) 

อนุปริญญา (หรือปวส.) 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

8 

19 

37 

87 

87 

142 

20 

2.00 

4.75 

9.25 

21.75 

21.75 

35.50 

5.00 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  อาชีพ จากตารางท่ี 5.6 นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 89 คน (ร้อยละ 22.25) รองลงมาคือประกอบอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 82 คน (ร้อยละ 20.50) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีจ านวน 76 คน (ร้อยละ 
19.00) คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 62 คน (ร้อยละ 15.50) รับจา้งทัว่ไป มีจ านวน 44 คน 
(ร้อยละ 11.00) ไม่มีอาชีพ มีจ านวน 16 คน (ร้อยละ 4.00) พ่อบา้น/แม่บา้นและเกษตรกร มีจ านวน 
13 คน (ร้อยละ 3.25) และสุดทา้ยคือ เกษียณอาย ุมีจ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.25) 
  จากผลการศึกษาในส่วนของอาชีพและการศึกษาค่อนขา้งสอดคลอ้งกนั จะเห็นได้
วา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาค่อนขา้งสูง ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ซ่ึงท าให้นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็น
ตน้ 
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ตารางที ่5.6 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกร 

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

รับจา้งทัว่ไป 

พอ่บา้น/แม่บา้น 

ไม่มีอาชีพ 

เกษียณอาย ุ

นกัเรียน/นกัศึกษา 

13 

62 

76 

89 

44 

13 

16 

5 

82 

3.25 

15.50 

19.00 

22.25 

11.00 

3.25 

4.00 

1.25 

20.50 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  รายได้ต่อเดือน จากตารางท่ี 5.7 พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน
ในช่วง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 147 คน (ร้อยละ 36.75) รองลงมาคือ มีรายไดใ้นช่วง 
10,000 -20,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อ
เดือน มีจ านวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) รายไดใ้นช่วง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 43 คน 
(ร้อยละ 10.75) รายไดใ้นช่วง 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.75) และ
สุดทา้ยรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.75)  
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ตารางที ่5.7 ระดบัรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
ระดับรายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน 

10,001 – 20,00 บาทต่อเดือน 

20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  

30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน 

มากกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน 

84 

147 

100 

43 

15 

11 

21.00 

36.75 

25.00 

10.75 

3.75 

2.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

  ภูมิล าเนา จากตารางท่ี 5.8 พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัพิจิตร มีจ านวน 216 คน (ร้อยละ 54.00) รองลงมาคือ มีภูมิล าเนาอยู่
ในจงัหวดัอ่ืนทางภาคเหนือ มีจ านวน 83 คน (ร้อยละ 20.75) ภาคกลาง มีจ านวน 52 คน (ร้อยละ 
13.00) กรุงเทพฯ/ปริมณฑล มีจ านวน 35 คน (ร้อยละ 8.75) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 6 
คน (ร้อยละ 1.50) ภาคใต้ มีจ  านวน 4 คน (ร้อยละ 1.00) และสุดท้ายท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ ภาค
ตะวนัออก ภาคตะวนัตก มีจ านวนเท่ากนัคือ 2 คน (ร้อยละ 0.50) 
  จากผลการศึกษาในเร่ืองภูมิล าเนา เห็นได้ว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีพบมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัพิจิตร รองลงมาคือจงัหวดัอ่ืนๆในภาคเหนือ ซ่ึงท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ พื้นท่ีชุ่ม
น ้ าบึงสีไฟเป็นท่ีรู้จกัและเดินทางสะดวกของนกัท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัท่ี
อยู่ใกล้เคียง แต่หากมีการประชาสัมพนัธ์และพฒันาในเร่ืองระบบการคมนาคมขนส่งแล้ว ใน
อนาคตอาจพบนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคเพิ่มข้ึนได ้
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ตารางที ่5.8 ภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

จงัหวดัพิจิตร 

จงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวนัตก 

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 

ภาคใต ้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวนัออก 

216 

83 

52 

2 

35 

4 

6 

2 

54.00 

20.75 

13.00 

0.50 

8.75 

1.00 

1.50 

0.50 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 5.1.2  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วยงัพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 
  5.1.2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
   ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิจิตร อาทิ จ  านวนคร้ังในการมาท่องเท่ียว จ านวนวนัท่ีใช้ในการเดินทาง กิจกรรมท่ีท า
ระหวา่งเดินทางมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จ านวนคร้ังในการมาท่องเที่ยว จากตารางท่ี 5.9 พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวท่ีบึงสีไฟแห่งน้ีเป็นจ านวน 2 – 5 คร้ัง มี
จ านวน 169 คน (ร้อยละ 42.25) รองลงมาคือ มาท่องเท่ียวเพียง 1 คร้ัง มีจ  านวน 138 คน (ร้อยละ 
34.5) และสุดทา้ยมาท่องเท่ียวมากกวา่ 5 คร้ัง มีจ  านวน 93 คน (ร้อยละ 23.25)  
  จากการศึกษาในเร่ืองภูมิล าเนาท าให้ทราบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวดัพิจิตรท าให้สะดวกต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว ท าให้ส่วนใหญ่เคยมา
ท่องเท่ียวแลว้รวมเป็น 2 – 5 คร้ัง 
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ตารางที่ 5.9 จ านวนคร้ังในการเดินทางมาท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว
พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

จ านวนคร้ังในการมาท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

มา 1 คร้ัง 

มา 2 – 5 คร้ัง 

มามากกวา่ 5 คร้ัง 

138 

169 

93 

34.50 

42.25 

23.25 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

  
 ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว จากตารางท่ี 5.10 พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ีกบัครอบครัวและญาติ มากเป็นอนัดบัหน่ึง มีจ านวน 221 คน 
(ร้อยละ 55.25) รองลงมาเดินทางมาท่องเท่ียวกบัเพื่อน มีจ านวน 103 คน (ร้อยละ 25.75) เดินทางมา
คนเดียว มีจ านวน 42 คน (ร้อยละ 10.50) เดินทางมากบัสถาบนั/องคก์ร มีจ านวน 23 คน (ร้อยละ 
5.75) เดินทางมากบัคณะทวัร์ มีจ  านวน 9 คน (ร้อยละ 2.25) และสุดทา้ยเดินทางอ่ืนๆ มีจ านวน 2 
คน (ร้อยละ 0.50) 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาว่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เป็นสถานท่ีท่ีมีทศันียภาพสวยงาม
เหมาะแก่การท่องเท่ียวส าหรับคนทุกเพศทุกวยั เหมาะแก่การมาท ากิจกรรมพกัผ่อนส าหรับ
ครอบครัว หรือท ากิจกรรมกลุ่ม ท าให้พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวกบัครอบครัว หรือ
มาเป็นกลุ่มเพื่อน เพราะมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความผกูพนัในครอบครัว 
และสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 
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ตารางที่ 5.10 ลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ี
ชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

ลกัษณะการเดินทางมา
ท่องเทีย่ว 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มาคนเดียว 

มากบัครอบครัวและญาติ 

มากบัสถาบนั/องคก์ร 

มากบัคณะทวัร์ 

มากบัเพื่อน 

อ่ืนๆ 

42 

221 

23 

9 

103 

2 

10.50 

55.25 

5.75 

2.25 

25.75 

0.50 

รวม 400 100.00 

 ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 จุดประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยว จากตารางท่ี 5.11 พบว่า
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ มีจุดประสงค์หลักเพื่อมาท่องเท่ียว
พกัผ่อนหย่อนใจ เป็นอันดับแรก มีจ านวน 358 คน (ร้อยละ 89.50) รองลงมาคือมาเพื่อ
ประชุมสัมมนา มีจ านวน 23 คน (ร้อยละ 5.75) ทศันศึกษา ดูงาน มีจ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.50) 
และสุดทา้ยเดินทางมาดว้ยจุดประสงคอ่ื์นๆ มีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.25)  
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ตารางที่ 5.11 จุดประสงค์หลกัในการเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ีของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

จุดประสงค์หลกัในการเดินทางมาท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่องเท่ียว พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ประชุมสัมมนา 

ทศันศึกษา ดูงาน 

อ่ืนๆ 

358 

23 

10 

9 

89.50 

5.75 

2.50 

2.25 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 จ านวนวันในการเดินทางมาท่องเที่ยว จากตารางท่ี 5.12 พบวา่นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีจ านวนวนัในการเดินทางมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ 1 วนั (ไป – กลบัภายใน 1 
วนั) มีจ านวน 357 คน (ร้อยละ 89.25) รองลงมาเดินทางมาท่องเท่ียวใชเ้วลามากกวา่ 1 วนั มีจ านวน 
43 คน (ร้อยละ 10.75) 
 ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาในส่วนภูมิล าเนา เพราะ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัพิจิตรหรือจงัหวดัท่ีอยูใ่กลเ้คียง จึงท าให้ระยะเวลา
การเดินทางมาท่องเท่ียวใชเ้วลาเพียง 1 วนัเท่านั้น 
 
ตารางที่ 5.12 จ านวนวนัในการเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวพื้นท่ี

ชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
จ านวนวนัในการเดินทางมาท่องเทีย่ว จ านวน (วนั) ร้อยละ 

มา 1 วนั 

มามากกวา่ 1 วนั 

357 

43 

89.25 

10.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : มาจากส ารวจ 
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 การเป็นสถานทีห่ลกั จากตารางท่ี 5.13 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวเลือก
ท่ีจะมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นสถานท่ีหลกัหรือไม่ จากการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ จ านวน 353 คน (ร้อยละ 88.25) เลือกมาเท่ียวเป็นสถานท่ีหลกั และมีจ านวน 47 คน (ร้อย
ละ 11.75) ไม่ไดม้าท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นสถานท่ีหลกัแต่มีสถานท่ีอ่ืนๆเป็นสถานท่ี
หลกั 
 
ตารางที่ 5.13 พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นสถานท่ีหลกัในการเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ีของกลุ่ม
ตวัอยา่ง           นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

การเป็นสถานที่หลกั จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

353 

47 

88.25 

11.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 จากการศึกษาพบว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน  เ น่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัพิจิตร ท าให้ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางมาท่องเท่ียว
เพียง 1 วนั และตั้งใจท่ีจะมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นสถานท่ีหลกั เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
เน่ืองจากเป็นคนในทอ้งถ่ินจึงท าให้ทราบถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี แต่ถา้หากเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจงัหวดัจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเท่ียวมากกว่า 1 วนั 
และอาจไม่ไดต้ั้งใจเพื่อมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟโดยเฉพาะ อาจมีจุดประสงคห์ลกัในการ
ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ และมาท่องเท่ียวย ังพื้นท่ี ชุ่มน ้ าบึงสีไฟด้วยเหตุผลบางประการ ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดม้าท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเป็นสถานท่ีหลกัส่วนใหญ่มีสถานท่ีหลกัอาทิ 
วดัท่าหลวง เป็นตน้ 
 
  กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วม จากตารางท่ี 5.14 พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟส่วนใหญ่เลือกท่ีจะท ากิจกกรมพกัผอ่นหยอ่นใจมากท่ีสุด มีจ านวน 
292 คน (ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือชมธรรมชาติ มีจ านวน 266 คน (ร้อยละ 36.44) กิจกรรมดูนก มี
จ านวน 85 คน (ร้อยละ 11.64) ชมนิทรรศการ มีจ านวน 53 คน (ร้อยละ 7.26) กิจกรรมตกปลา มี
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จ านวน 25 คน (ร้อยละ 3.42) อนัดบัสุดทา้ยคือกิจกรรมอ่ืนๆ(ให้อาหารปลา ,ออกก าลงักาย) มี
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.24)  
 
ตารางที ่5.14 กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วมในระหวา่งการมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

กจิกกรมทีเ่ข้าร่วม จ านวน (คน) ร้อยละ 

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ชมธรรมชาติ 

ชมนิทรรศการ 

ดูนก 

ตกปลา 

อ่ืนๆ 

292 

266 

53 

85 

25 

9 

40.00 

36.44 

7.26 

11.64 

3.42 

1.24 

รวม 730 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
*หมายเหตุ เลือกตอบมากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 สาเหตุทีด่ึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยว จากตารางท่ี 5.15 แสดงถึงสาเหตุท่ี
ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเลือกมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบว่าสาเหตุแรกคือ เพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจ มีจ านวน 290 คน (ร้อยละ 30.33) รองลงมาคือ เพื่อช่ืนชมธรรมชาติ มีจ านวน 272 คน 
(ร้อยละ 28.45) เพื่อดูนก มีจ านวน 100 คน (ร้อยละ 10.46) ช่ืนชอบการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มี
จ านวน 93 คน (ร้อยละ 9.73) เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว ์มีจ านวน 68 คน 
(ร้อยละ 7.12) เป็นสถานท่ีแปลกใหม่ มีจ  านวน 57 คน (ร้อยละ 5.96) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวบา้นและ
หาประสบการณ์ท่ีทา้ทาย มีจ านวน 31 คน (ร้อยละ 3.24) อนัดบัสุดทา้ยคือมีจุดประสงคอ่ื์นๆ มี
จ านวน 8 คน(ร้อยละ 0.84) 
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ตารางที ่5.15 สาเหตุท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
สาเหตุทีด่ึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อช่ืนชมธรรมชาติและทิวทศัน์ 

เพื่อดูนก 

เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 

เพื่อศึกษาวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีมีความผกูพนักบัธรรมชาติ 

เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว ์

เพื่อหาประสบการณ์ท่ีทา้ทาย 

ช่ืนชอบการท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นพิเศษ 

เป็นสถานท่ีแปลกใหม่ท่ียงัไม่เคยไป 

อ่ืนๆ 

272 

100 

290 

37 

68 

31 

93 

57 

8 

28.45 

10.46 

30.33 

3.27 

7.12 

3.24 

9.73 

5.96 

0.84 

รวม 956 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
*หมายเหตุ เลือกตอบมากกวา่ 1 ขอ้ 
  

 ส่ิงที่ท าให้รู้จักและรับทราบข้อมูลของพืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จากตารางท่ี 5.16 
พบว่าส่ิงท่ีท าให้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัและรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เป็น
อนัดบัแรกคือ การแนะน าของเพื่อนหรือคนรู้จกั มีจ านวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) รองลงมาคือ 
อ่ืนๆ (คนในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร) มีจ  านวน 82 คน (ร้อยละ 20.50) ส่ือประชาสัมพนัธ์ (วิทยุ/
โทรทศัน์/อินเตอร์เน็ต) มีจ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.25) เอกสารประชาสัมพนัธ์ (แผน่พบั/ใบปลิว/
โปสเตอร์/นิตยสาร) มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 10.25) และอนัดบัสุดทา้ยคือ ทราบจากหน่วยงานของ
รัฐ มีจ านวน 22 คน (ร้อยละ 5.50) 
 จากผลการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟจาก
การแนะน าของเพื่อนหรือคนรู้จกั และจากแหล่งอ่ืนๆคือ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไดเ้ป็นคนในพื้นท่ีของ
จงัหวดัพิจิตรอยูแ่ลว้ 
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ตารางที ่5.16 ส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
ส่ิงทีท่ าให้รู้จักและรับทราบข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ (วทิย/ุโทรทศัน์/อินเตอร์เน็ต) 

เอกสารประชาสัมพนัธ์ (แผน่พบั/ใบปลิว/โปสเตอร์/นิตยสาร) 

การแนะน าของเพื่อนหรือคนรู้จกั 

หน่วยงานของรัฐ 

อ่ืนๆ 

49 

41 

206 

22 

82 

12.25 

10.25 

51.50 

5.50 

20.50 

รวม 400 100.00 

 ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 สาเหตุที่ท าให้พืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟเส่ือมโทรม จากตารางท่ี 5.17 พบวา่ความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในสาเหตุท่ีท าใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเส่ือมโทรม มีความเห็นดงัน้ี 
 ข้อความที่1 “เส่ือมโทรมโดยตามธรรมชาติและกาลเวลา” ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวเห็นวา่เส่ือมโทรมมาก มีจ านวน 168 คน (ร้อยละ 42.00) รองลงมา เส่ือมโทรมปาน
กลาง จ านวน 112 คน (ร้อยละ 28.00) เส่ือมโทรมมากท่ีสุด มีจ านวน 76 (ร้อยละ 19.00) เส่ือมโทรม
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 (ร้อยละ 5.75) และเส่ือมโทรมนอ้ย จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.25) มีคะแนน
เฉล่ียท่ี 3.63 
 ข้อความที่ 2    “ถูกท าลายโดยนกัท่องเท่ียว” ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่
เส่ือมโทรมมาก มีจ านวน 162 คน (ร้อยละ 40.50) รองลงมา เส่ือมโทรมปานกลาง จ านวน 129 คน 
(ร้อยละ 32.25) เส่ือมโทรมมากท่ีสุด มีจ านวน 61 คน (ร้อยละ 15.25) เส่ือมโทรมนอ้ย จ านวน 27 
คน (ร้อยละ 6.75) และเส่ือมโทรมนอ้ยท่ีสุด จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.25) มีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.54 
 ข้อความที่ 3    “ถูกท าลายโดยชาวบา้นในทอ้งถ่ิน” ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียว
เห็นว่าเส่ือมโทรมปานกลาง มีจ านวน 150 คน (ร้อยละ 37.50) รองลงมา เส่ือมโทรมมาก จ านวน 
109 คน (ร้อยละ 27.25) เส่ือมโทรมมากท่ีสุด มีจ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.75) เส่ือมโทรมน้อย 
จ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.25) และเส่ือมโทรมนอ้ยท่ีสุด จ านวน 13 คน (ร้อยละ 3.25) มีคะแนน
เฉล่ียท่ี 3.48 
 ข้อความที่ 4   “ความไม่รับผิดชอบของผูป้ระกอบการ” ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวเห็นว่าเส่ือมโทรมมาก มีจ านวน 129 คน (ร้อยละ 32.25) รองลงมา เส่ือมโทรมปาน
กลาง จ านวน 128 คน (ร้อยละ 32.00) เส่ือมโทรมมากท่ีสุด มีจ านวน 91 คน (ร้อยละ 22.75) เส่ือม
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โทรมนอ้ย จ านวน 37 คน (ร้อยละ 9.25) และเส่ือมโทรมนอ้ยท่ีสุด จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.75) มี
คะแนนเฉล่ียท่ี 3.61 
 
ตารางที ่5.17 สาเหตุท่ีท าใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเกิดความเส่ือมโทรม 
สาเหตุที่ท าให้เกดิความเส่ือมโทรม ระดับความเส่ือมโทรม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

เส่ือมโทรมโดยตามธรรมชาติและ
กาลเวลา 

ถูกท าลายโดยนกัท่องเท่ียว 

 

ถูกท าลายโดยชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 

 

ความไม่รับผดิชอบของ
ผูป้ระกอบการ 

76 

(19.00) 

61 

(15.25) 

79 

(19.75) 

91 

(22.75) 

168 

(42.00) 

162 

(40.50) 

109 

(27.25) 

129 

(32.25) 

112 

(28.00) 

129 

(32.25) 

150 

(37.50) 

128 

(32.00) 

21 

(5.25) 

27 

(6.75) 

49 

(12.25) 

37 

(9.25) 

23 

(5.75) 

21 

(5.25) 

13 

(3.25) 

15 

(3.75) 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

 การกลับมาท่องเที่ยวในอนาคต จากตารางท่ี 5.18 แสดงให้เห็นถึงการ
กลบัมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟของนกัท่องเท่ียวในอนาคต ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความ
แน่ใจในการกลบัมาท่องเท่ียวในอนาคตอยา่งแน่นอน มีจ านวน 225 คน (ร้อยละ 56.25) รองลงมา
คือ ไม่แน่ใจ มีจ านวน 175 คน (ร้อยละ 43.75)  
 
ตารางที ่5.18 การกลบัมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟในอนาคต 

การกลบัมาท่องเที่ยวในอนาคต จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่แน่ใจ 

มาแน่นนอน 

175 

225 

43.75 

56.25 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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 การแนะน าให้ผู้อืน่ได้มาท่องเทีย่ว จากตารางท่ี 5.19 พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะแนะน าพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟให้กบัผูอ่ื้นไดม้าท่องเท่ียว มีจ านวน 282 คน (ร้อยละ 70.50) 
รองลงมาไม่แน่ใจ มีจ านวน 111 คน (ร้อยละ 27.75) และสุดทา้ยไม่แนะน าแน่นอน มีจ านวน 7 คน 
(ร้อยละ 1.80) 
 
ตารางที ่5.19 การแนะน าใหก้บัผูอ่ื้นไดม้าท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

การแนะน าให้ผู้อืน่ได้มาท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่แน่ใจ 

แนะน าแน่นอน 

ไม่แนะน าแน่นอน 

111 

282 

7 

27.75 

70.50 

1.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 5.1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ การตระหนักและการให้ความส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 
  1) ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่อพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 
     ในการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวยงั
พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จังหวดัพิจิตร ผู ้ศึกษาได้ก าหนดข้อความในเชิงบวกไว้ให้
นกัท่องเท่ียวไดพ้ิจารณาและเลือกแสดงความคิดเห็นใน 5 ระดบัตามแต่เห็นสมควร ไดแ้ก่ พึงพอใจ
มากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษามี
ดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อความที่ 1 “ทิวทศัน์และบรรยากาศท่ีสวยงาม” พบว่าอนัดบั
แรก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจมาก มีจ านวน 190 คน (ร้อยละ 47.50) รองลงมาคือ พึงพอใจ
ปานกลาง มีจ านวน 101 คน (ร้อยละ 25.25) พึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 96 คน (ร้อยละ 24.00) พึง
พอใจนอ้ย มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.75) และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) ท า
ใหค้ะแนนเฉล่ียในขอ้น้ีเท่ากบั 3.92 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมาก 

   ข้อความที่ 2 “ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว์” 
พบว่าอนัดบัแรก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก มีจ านวน 169 คน (ร้อยละ 42.25) 
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รองลงมาคือพึงพอใจปานกลาง มีจ านวน 141 คน (ร้อยละ 35.25) พึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 46 
คน (ร้อยละ 11.50) พึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 34 คน (ร้อยละ 8.50) และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 
10 คน (ร้อยละ 2.50) ซ่ึงในขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.52 แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความ
พอใจในขอ้น้ีปานกลาง 

   ข้อความที่ 3 “ความสะอาด กล่ิน สี ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟและ
บริเวณโดยรอบ” พบว่าอนัดบัแรก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจระดบัปานกลาง มีจ านวน 193 
คน (ร้อยละ 48.25) รองลงมาคือพอใจมาก มีจ านวน 80 คน (ร้อยละ 20.00) พึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 
75 คน (ร้อยละ 18.75) พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 27 คน (ร้อยละ 6.75) และสุดทา้ยพึงพอใจมาก
ท่ีสุด มีจ านวน 25 คน (ร้อยละ 6.25) ซ่ึงในขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.00 แสดงให้เห็นว่า
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจปานกลาง 

   ข้อความที่ 4 “ความแปลกใหม่ส าหรับกิจกรรมท่ีท า” พบว่า
อนัดบัแรก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง มีจ านวน 155 คน (ร้อยละ 38.75) 
รองลงมาคือมีความพึงพอใจมาก มีจ านวน 83 คน (ร้อยละ 20.75) มีความพึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 81 
คน (ร้อยละ 20.25) มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 63 คน (ร้อยละ 15.75) และพึงพอใจมาก
ท่ีสุด จ านวน 18 คน (ร้อยละ 4.50) ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.78 แสดงให้เห็นว่า
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจนอ้ย 

   ข้อความที่ 5 “ความปลอดภยัในขณะท่องเท่ียว” นักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง มีจ านวน 151 คน (ร้อยละ 37.75) รองลงมาคือพอใจมาก มี
จ านวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) พึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 53 คน (ร้อยละ 13.25) พึงพอใจนอ้ย มี
จ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.25) และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 31 คน (ร้อยละ 7.75) ท าให้คะแนน
เฉล่ียในขอ้น้ีคือ 3.28 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจปานกลาง 

   ข้อความที่ 6 “การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี” พบว่า
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง เป็นอนัดบัแรก มีจ านวน 148 คน (ร้อยละ 37.00) 
รองลงมาคือพึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 102 คน (ร้อยละ 25.50) พึงพอใจน้อยท่ีสุด มีจ านวน 80 คน 
(ร้อยละ 20.00) พึงพอใจมาก มีจ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.25) และพึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 21 
คน (ร้อยละ 5.25) ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.57 แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจนอ้ย 

   ข้อความที่ 7 “ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ห้องน ้ า มา้นั่น ถงัขยะ)” พบว่าอนัดบัแรก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจปานกลาง มี
จ านวน 154 คน (ร้อยละ 38.50) รองลงมาคือพึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 97 คน (ร้อยละ 24.25) พึง
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พอใจมาก มีจ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.75) พึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 40 คน (ร้อยละ 10.00) และ
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.50) ท าให้คะแนนเฉล่ียในขอ้น้ีเท่ากบั 3.01 แสดงให้
เห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจปานกลาง 

   ข้อความที่ 8 “จ านวนและความเหมาะสมในสถานท่ีพกั” พบว่า
อนัดบัแรก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง มีจ านวน 183 คน (ร้อยละ 45.75) 
รองลงมาคือ พึงพอใจมาก มีจ านวน 118 คน (ร้อยละ 29.50) พึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 51 คน (ร้อยละ 
12.75) พึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 36 คน (ร้อยละ 9.00) และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 12 คน 
(ร้อยละ 3.00) ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.29 แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ
ปานกลาง 

   ข้อความที ่9 “การไดรั้บความรู้จากนิทรรศการ” พบวา่อนัดบัแรก 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก มีจ านวน 165 คน (ร้อยละ 41.25) รองลงมาคือพึงพอใจ
ปานกลาง มีจ านวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) พึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 52 คน (ร้อยละ 13.00) พึงพอใจ
มากท่ีสุด มีจ านวน 47 คน (ร้อยละ 11.75) และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 20 คน (ร้อยละ 5.00) ท า
ใหข้อ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.42 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจปานกลาง 

   ข้อความที่ 10 “การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว” พบว่าอนัดบัแรก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง มีจ านวน 144 คน 
(ร้อยละ 36.00) พึงพอใจมาก มีจ านวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) พึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 67 คน (ร้อย
ละ 16.75) พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 55 คน (ร้อยละ 13.75) และพึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 34 
คน (ร้อยละ 8.50) ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.98 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจปานกลาง 
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ตารางที ่ 5.20 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
 

ความพงึพอใจในการ
ท่องเที่ยว 

ระดบัความพงึพอใจ คะแนน
เฉลีย่ 

ความ 

พงึพอใจ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ทิวทศัน์และบรรยากาศท่ี
สวยงาม 

96  
(24.00) 

190 
(47.50) 

101 
(25.25) 

11  

(2.75) 

2 
 (0.50) 

3.92 มาก 

2. ความหลากหลายของ
ชนิดพนัธุ์พืชและสัตว ์

46 
(11.50) 

169 
(42.25) 

141 
(35.25) 

34  

(8.50) 

10 
 (2.50) 

3.52 ปานกลาง 

3. ความสะอาด กล่ิน สี ของ
บึงและบริเวณโดยรอบ 

25 
 (6.25) 

80 
(20.00) 

193 
(48.25) 

75 
(18.75) 

27 
 (6.75) 

3.00 ปานกลาง 

4. ความแปลกใหม่ส าหรับ
กิจกรรมท่ีท า 

18 
 (4.50) 

83 
(20.75) 

155 
(38.75) 

81 
(20.25) 

63 
(15.75) 

2.78 นอ้ย 

5. ความปลอดภัยในขณะ
ท่องเท่ียว 

53 
 (13.25) 

116 
(29.00) 

151 
(37.75) 

49 
(12.25) 

31 
 (7.75) 

3.28 ปานกลาง 

6. การอ านวยความสะดวก
ของเจา้หนา้ท่ี 

21 
 (5.25) 

49 
(12.25) 

148 
(37.00) 

102 
(25.50) 

80 
(20.00) 

2.57 นอ้ย 

7. ความเหมาะสมของส่ิง
อ านวยความสะดวก 

(หอ้งน ้า มา้นัน่ ถงัขยะ) 

40 
 (10.00) 

79 
(19.75) 

154 
(38.50) 

97 
(24.25) 

30 
 (7.50) 

3.01 ปานกลาง 

8. จ านวนและความ
เหมาะสมของสถานท่ีพกั 

36 
 (9.00) 

118 
(29.50) 

183 
(45.75) 

51 
(12.75) 

12 
 (3.00) 

3.29 ปานกลาง 

9. การไดรั้บความรู้จากการ
ชมนิทรรศการ 

47 
 (11.75) 

165 
(41.25) 

116 
(29.00) 

52 
(13.00) 

20 
 (5.00) 

3.42 ปานกลาง 

10. การประชาสัมพนัธ์และ
การส่งเสริมการ     
ท่องเท่ียว 

34 
 (8.50) 

100 
(25.00) 

144 
(36.00) 

67 
(16.75) 

55 
(13.75) 

2.98 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
*หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละ 
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 ความพงึพอใจภาพรวม จากตารางท่ี 5.21 แสดงความพึงพอใจใน
ภาพรวมของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยได้มาจากการรวม
คะแนนความพึงพอใจทั้งหมดทุกขอ้ความ แลว้หารดว้ยขอ้ความ จะไดค้วามพึงพอใจโดยภาพรวม
เฉล่ียของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลางต่อการมา
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ มีจ านวน 148 คน (ร้อยละ 37.00) รองลงมาคือ มีความพอใจมาก มี
จ านวน 115 คน (ร้อยละ 28.75) พึงพอใจนอ้ย มีจ านวน 62 คน (ร้อยละ 15.50) พึงพอใจมากท่ีสุด มี
จ านวน 42 คน (ร้อยละ 10.50) และสุดทา้ยพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 8.25) 
 
ตารางที ่5.21 ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

ระดับความพงึพอใจโดยภาพรวม จ านวน (คน) ร้อยละ 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก 

พึงพอใจปานกลาง 

พึงพอใจนอ้ย 

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

42 

115 

148 

62 

33 

10.50 

28.75 

37.00 

15.50 

8.25 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

 2) การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พืน้ที่ชุ่มน ้าบึง
สีไฟ 
 ในการศึกษาการตระหนกัและการให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์
พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 
ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอ้ความในเชิงบวกไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดพ้ิจารณาและเลือกแสดงความคิดเห็นใน 
5 ระดบั ตามแต่เห็นสมควร ไดแ้ก่ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย ไม่ส าคญั 
ซ่ึงผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
  ข้อความที่ 1 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่งพนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์มี
ความหลากหลายสูง” พบว่าอนัดบัแรกนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคญัมาก มีจ านวน 
174 คน (ร้อยละ 43.50) รองลงมาเห็นวา่มีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 114 คน (ร้อยละ 28.50) มี
ความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 106 คน (ร้อยละ 26.50) และสุดทา้ยคือมีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 
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6 คน (ร้อยละ 1.50) ท าให้คะแนนเฉล่ียในขอ้น้ีเท่ากบั 3.95 แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวเห็น
ความส าคญัในขอ้น้ีมาก 

 ข้อความที่ 2 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกท่ีหายาก” 
พบวา่อนัดบัแรกท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่มีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 183 คน (ร้อยละ 
45.75) รองลงมา คือ เห็นวา่มีความส าคญัมาก มีจ านวน 110 คน (ร้อยละ 27.50) มีความส าคญันอ้ย 
มีจ านวน 61 คน (ร้อยละ 15.25) มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 34 คน (ร้อยละ 8.50) และสุดทา้ย
ไม่มีความส าคญั มีจ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.00) ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.23 แสดงให้เห็น
วา่นกัท่องเท่ียวเห็นความส าคญัในขอ้น้ีปานกลาง 

   ข้อความที่ 3 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจท่ี
ส าคญัและศึกษาหาความรู้” พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่าขอ้น้ีมีความส าคญัมากเป็นอนัดบั
แรก มีจ านวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) รองลงมาเห็นว่ามีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 125 คน 
(ร้อยละ 31.25) มีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 103 คน (ร้อยละ 25.75) และมีความส าคญันอ้ย มี
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.50) ท าใหข้อ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็น
วา่ขอ้น้ีมีความส าคญัมาก 

   ข้อความที่ 4 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่งน ้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีส าคญั” จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่าขอ้ความน้ีมีความส าคญัปาน
กลางเป็นอนัดบัแรก มีจ านวน 202 คน (ร้อยละ 50.50) รองลงมาคือมีความส าคญัมาก มีจ านวน 107 
คน (ร้อยละ 26.75) มีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 46 คน (ร้อยละ 11.50) มีความส าคญัมากท่ีสุด มี
จ านวน 38 คน (ร้อยละ 9.50) และส าคญัน้อยท่ีสุด มีจ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.75) ท าให้ขอ้น้ีมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.31 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัปานกลาง 

   ข้อความที่ 5 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกทางการ
เกษตรท่ีส าคญั” พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัมากในอนัดบัแรก มีจ านวน 
148 คน (ร้อยละ 37.00) รองลงมาเห็นวา่มีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 137 คน (ร้อยละ 34.25) มี
ความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 70 คน (ร้อยละ 17.50) มีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 39 คน (ร้อยละ 
9.75) และสุดทา้ยเห็นว่าไม่ส าคญั มีจ  านวน 6 คน (ร้อยละ 1.50) ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.59 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็นความส าคญัในขอ้น้ีปานกลาง 

   ข้อความที่ 6 “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยไม่ให้เกิดการรบกวน
หรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ” พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญัอนัแรกคือ มี
ความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 178 คน (ร้อยละ 44.50) รองลงมาคือเห็นวา่มีความส าคญัมาก มี
จ านวน 153 คน (ร้อยละ 38.25) มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 39 คน (ร้อยละ 9.75) มี
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ความส าคญันอ้ย 26 คน (ร้อยละ 6.50) และไม่มีความส าคญั มีจ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.00) ท าให้ขอ้
น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.49 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัปานกลาง 

   ข้อความที ่7 “การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจต่อชุมชน” จากการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้ความน้ีมีความส าคญั
มาก เป็นอนัดบัแรก มีจ านวน 181 คน (ร้อยละ 45.25) รองลงมาคือ มีความส าคญัปานกลาง มี
จ านวน 120 คน (ร้อยละ 30.00) มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 77 คน (ร้อยละ 19.25) มี
ความส าคญันอ้ย มีจ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.25) และไม่มีความส าคญั มีจ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.25) 
ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.77 แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวเห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัปาน
กลาง 

   ข้อความที ่8 “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยปกป้องและสงวนรักษา
โอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลงัไวไ้ด”้ พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้ความน้ีมีความส าคญั
มาก เป็นอนัดบัแรก มีจ านวน 159 คน (ร้อยละ 39.75) รองลงมาคือ เห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด มี
จ านวน 122 คน (ร้อยละ 30.50) เห็นวา่มีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 101 คน (ร้อยละ 25.25) มี
ความส าคญันอ้ย มีจ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.50) และไม่มีความส าคญั มีจ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.00) 
ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.95 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัมาก 

   ข้อความที่ 9 “บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึง
สีไฟควรมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินช่วยเหลือและร่วมมือในการดูแลรักษา” พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัมากในอบัดับแรก มีจ านวน 130 คน (ร้อยละ 32.50) รองลงมาเห็นว่ามี
ความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 127 คน (ร้อยละ 31.75) มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 66 คน 
(ร้อยละ 16.50) มีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 48 คน (ร้อยละ 12.00) และไม่มีความส าคญั มีจ านวน 
29 คน (ร้อยละ 7.25) ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.39 แสดงวา่ขอ้น้ีนกัท่องเท่ียวเห็นวา่มีความส าคญั
ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.22 การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟของ
นกัท่องเท่ียว 

การตระหนักและการให้
ความส าคญัต่อการอนุรักษ์พืน้ที่

ชุ่มน า้บึงสีไฟ 

ระดบัการให้ความส าคญั คะแนน
เฉลีย่ 

ทัศนคติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่ง
พัน ธ์ุ พืชและสัตว์ ท่ี มี ค ว าม
หลากหลายสูง 

106 
(26.50) 

174 
(43.50) 

114 
(28.50) 

6 

 (1.50) 

- 3.95 มาก 

2. พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นท่ีอยู่
อาศยัของนกท่ีหายาก 

34 

 (8.50) 

110 
(27.50) 

183 
(45.75) 

61 

 (15.25) 

12 

 (3.00) 

3.23 ปานกลาง 

3. พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจท่ีส าคัญและ
ศึกษาหาความรู้ 

125 
(31.25) 

158 
(39.50) 

103 
(25.75) 

14 

 (3.50) 

- 4.00 มาก 

4. พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่ง
น ้ า ในการ อุปโภคบ ริโภค ท่ี
ส าคญั 

38  

(9.50) 

107 
(26.75) 

202 
(50.50) 

46 

 (11.50) 

7 

 (1.75) 

3.31 ปานกลาง 

5. พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นพ้ืนท่ี
เพาะป ลูกทางการ เกษตร ท่ี
ส าคญั 

70 

 (17.50) 

148 
(37.00) 

137 
(34.25) 

39 

 (9.75) 

6 

 (1.50) 

3.59 ปานกลาง 

6. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วย
ไม่ให้เกิดการรบกวนหรือท า
ความเสียหายแก่ธรรมชาติ 

39 

 (9.75) 

153 
(38.25) 

178 
(44.50) 

26 

 (6.50) 

4 

 (1.00) 

3.49 ปานกลาง 

7. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
นิ เ วศ ช่ วยส ร้ างโอกาสทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชน 

77 

 (19.25) 

181 
(45.25) 

120 
(30.00) 

17 

(4.25) 

5 

 (1.25) 

3.77 มาก 

8. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วย
ปกป้องและสงวนรักษาโอกาส
ต่างๆของอนุชนรุ่นหลงัไวไ้ด ้

122 
(30.50) 

159 
(39.75) 

101 
(25.25) 

14 

 (3.50) 

4 

 (1.00) 

3.95 มาก 

9. บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จาก
บริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟควรมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จ่ า ย เ งิ น
ช่วยเหลือและร่วมมือในการ
ดูแลรักษา 

66 

 (16.50) 

130 
(32.50) 

127 
(31.75) 

48 

 (12.00) 

29  

(7.25) 

3.39 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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   การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พืน้ที่ชุ่มน ้าบึง
สีไฟ จากตารางท่ี 5.23 แสดงให้เห็นถึงการตระหนกัและการให้ความส าคญัต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่ม
น ้ าบึงสีไฟ โดยภาพรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความส าคญัมาก มีจ านวน 147 คน (ร้อยละ 36.75) รองลงมาคือเห็นวา่มีความส าคญัปาน
กลาง มีจ านวน 141 คน (ร้อยละ 35.25) เห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 75 คน (ร้อยละ 
18.75) เห็นว่ามีความส าคญัน้อย มีจ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.50) และเห็นวา่ไม่มีความส าคญั มี
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.75)  
 
ตารางที่ 5.23 การตระหนกัและการให้ความส าคญัต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟโดยภาพรวม

ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พืน้ที่

ชุ่มน า้บึงสีไฟโดยภาพรวม 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ส าคญัมากท่ีสุด 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญันอ้ย 

ไม่ส าคญั 

75 

147 

141 

30 

7 

18.75 

36.75 

35.25 

7.50 

1.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 5.1.2.3 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัมูลค่าความเต็มใจทีจ่ะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการ
อนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ อ าเภอเมือง จังหวดัพจิิตร 
  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ช้แบบสัมภาษณ์แบบเปิดเพื่อหา
มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟใน 2 สถานการณ์ 
ดงัน้ี 
  สถานการณ์ที่ 1 มีการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยให้
ความส าคญัในดา้นการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP1) สถานการณ์ที่ 2 มีการดูแล
รักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟทางบริเวณของทา้ยบึง (WTP2) โดยผลการศึกษามีดงัน้ี 
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  สถานการณ์ที ่1 จากตารางท่ี 5.24 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการสนับสนุนในด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและด้านการใช้ประโยชน์จาก
พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP1) พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยูใ่นช่วง 1 – 200 
บาทต่อปี มีจ  านวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) รองลงมามีความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยูใ่นช่วง 201 – 400 
บาทต่อปี มีจ  านวน 26 คน (ร้อยละ 6.50) ช่วง 401 – 600 บาท มีจ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.25) ช่วง 
801 – 1,000 บาท มีจ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.50) ช่วง 601 – 800 บาท มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.75) 
และไม่เตม็ใจท่ีจะจ่ายมีจ านวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) ส่วนจ านวนเงินท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เต็ม
ใจท่ีจะจ่ายคือ มูลค่า 100 บาทต่อปี มีจ  านวน 68 คน (ร้อยละ 17) รองลงมาคือ มูลค่า 50 บาทต่อปี มี
จ านวน 28 คน (ร้อยละ 7.00) และสุดทา้ยคือ มูลค่า 50 บาทต่อปี มีจ  านวน 25 คน (ร้อยละ 6.25) 
ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายสูงสุดเท่ากบั 1,000 บาทต่อปีและความเตม็ใจท่ีจะจ่ายต ่าสุดเท่ากบั 10 บาทต่อปี 
โดยความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียสามารถหาไดจ้ากสูตร (อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ,์ 2546: 7) 
 

   E(WTP)  =   (
  

 
)   +    ( 

  

 
)                        (5.1) 

   E(WTP1) = 188.50 
 
  ดงันั้นมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ
สนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยการสร้าง
จิตส านึกของนกัท่องเท่ียวโดยใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้คุม้ค่าพร้อมกบัการท่องเท่ียว มีมูลค่า
เท่ากบั 188.50 บาทต่อคนต่อปี 
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ตารางที่ 5.24 มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการสนบัสนุนในดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและดา้น
การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟของนกัท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ี 1 

มูลค่าความเต็มใจทีจ่ะจ่ายในสถานการณ์ที ่1 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่จ่าย 

1 – 200 บาทต่อปี 

201 – 400 บาทต่อปี 

401 – 600 บาทต่อปี 

601 – 800 บาทต่อปี 

801 – 1,000 บาทต่อปี 

ค่าเฉลีย่ = 188.50 ค่าสูงสุด = 1,000 ค่าต ่าสุด = 10 

176 

172 

26 

17 

3 

6 

44.00 

43.00 

6.50 

4.25 

0.75 

1.50 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

  สถานการณ์ที ่2 จากตารางท่ี 5.25 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟบริเวณทา้ยบึง (WTP2) 
พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเต็มใจท่ีจ่ายอยู่ในช่วง 1 – 200 บาทต่อปีเป็นอนัดบัหน่ึง มี
จ านวน 189 คน (ร้อยละ 47.25) รองลงมามีความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยูใ่นช่วง 201 – 400 บาทต่อปี มี
จ านวน 25 คน (ร้อยละ 6.25) ช่วง 401 – 600 บาทต่อปี มีจ  านวน 16 คน (ร้อยละ 4.00) ช่วง 801 – 
1,000 บาทต่อปี มีจ  านวน 7 คน (ร้อยละ 1.75) ช่วง 601 – 800 บาทต่อปี มีจ  านวน 3 คน (ร้อยละ 
0.75) และไม่เต็มใจท่ีจะจ่าย มีจ านวน 160 คน (ร้อยละ 40.00) ส่วนจ านวนเงินท่ีนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เต็มใจท่ีจะจ่ายมีมูลค่า 100 บาทต่อปี มีจ  านวน 74 คน (ร้อยละ 18.50) รองลงมาคือจ านวนเงิน
มูลค่า 200 บาทต่อปี มีจ  านวน 30 คน (ร้อยละ 7.50) และจ านวนเงินมูลค่า 50 บาทต่อปี มีจ านวน 28 
คน (ร้อยละ 7.00) ส่วนความเต็มใจท่ีจะจ่ายสูงสุดเท่ากบั 1,00 บาทต่อปี และความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ต ่าสุดเท่ากบั 10 บาทต่อปี โดยความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียสามารถหาได้จากสูตร (อุดมศกัด์ิ ศีล
ประชาวงศ,์ 2546: 7) 
 

   E(WTP) =   (
  

 
)   +    ( 

  

 
)             (5.2) 

                 E(WTP2) = 183.67 
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  ดงันั้นมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ
ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟบริเวณทา้ยบึงโดยจะจ ากดัขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อ
คงความสมบูรณ์ในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยงัมีการฟ้ืนฟูสภาพของบริเวณทา้ยบึง
ใหดี้ข้ึน มีมูลค่าเท่ากบั 183.67 บาทต่อคนต่อปี 
 
ตารางที่ 5.25 มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ

บริเวณทา้ยบึงของนกัท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ี 2 
มูลค่าความเต็มใจทีจ่ะจ่ายในสถานการณ์ที ่2 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่จ่าย 

1 – 200 บาทต่อปี 

201 – 400 บาทต่อปี 

401 – 600 บาทต่อปี 

601 – 800 บาทต่อปี 

801 – 1,000 บาทต่อปี 

ค่าเฉลีย่ = 183.67 ค่าสูงสุด = 1,000 ค่าต ่าสุด = 10 

160 

189 

25 

16 

3 

7 

40.00 

47.25 

6.25 

4.00 

0.75 

1.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

   
  จากผลการศึกษาในตารางท่ี 5.26 เป็นการเปรียบเทียบความเต็มใจท่ี
จะจ่ายในทั้ง 2 สถานการณ์ จะเห็นไดว้า่จากผลการศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายในทั้ง 2 สถานการณ์
จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียของมูลค่าความเต็มใจท่ีจ่ายในแต่ละสถานการณ์มีมูลค่าใกล้เคียงกันมาก 
เน่ืองจากว่าจ านวนของผูเ้ต็มใจท่ีจะจ่ายในแต่ละช่วงมีจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายเฉล่ียในสถานการณ์ท่ี 1 เม่ือมีการสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการใช้ประโยชน์
จากพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ โดยการสร้างจิตส านึกของนกัท่องเท่ียวโดยใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้
คุม้ค่าพร้อมกบัการท่องเท่ียว มีมูลค่าเท่ากบั 188.50 บาทต่อคนต่อปี ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียใน
สถานการณ์ท่ี 2 เม่ือมีการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟบริเวณทา้ยบึงโดยจะจ ากดั
ขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อคงความสมบูรณ์ในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยงัมีการฟ้ืนฟู
สภาพของบริเวณทา้ยบึงใหดี้ข้ึน มีมูลค่าเท่ากบั 183.67 บาทต่อคนต่อปี จะเห็นไดว้า่ในสถานการณ์
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ท่ี 1 มีมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายสูงกวา่สถานการณ์ท่ี 2  และในสถานการณท่ี 1 และ 2 นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่จ่ายอยูใ่นช่วง 1 – 200 บาทต่อปี  
 
ตารางที ่5.26 เปรียบเทียบมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึง

สีไฟของนกัท่องเท่ียวทั้ง 2 สถานการณ์ 
มูลค่าความเต็มใจทีจ่ะจ่าย สถานการณ์ที ่1 สถานการณ์ที ่2 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่จ่าย 

1 – 200 บาทต่อปี 

201 – 400 บาทต่อปี 

401 – 600 บาทต่อปี 

601 – 800 บาทต่อปี 

801 – 1,000 บาทต่อปี 

176 

172 

26 

17 

3 

6 

44.00 

43.00 

6.50 

4.25 

0.75 

1.50 

160 

189 

25 

16 

3 

7 

40.00 

47.25 

6.25 

4.00 

0.75 

1.75 

รวม 400 100.00 400 100.00 

ค่าเฉลีย่ 188.50 183.67 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 ความเต็มใจที่จะจ่ายโดยภาพรวม จากการศึกษาสามารถสรุปความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายโดยภาพรวมของนกัท่องเท่ียวไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีเตม็ใจท่ีจะจ่ายมีทั้งหมด 232 คน 
(ร้อยละ 58.00) และนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายมีจ านวนทั้งหมด 168 คน (ร้อยละ 42.00) ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 5.27 
 
ตารางที ่5.27 ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายโดยภาพรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

ความเต็มใจทีจ่ะจ่ายโดยภาพรวม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เตม็ใจท่ีจะจ่าย 

ไม่เตม็ใจท่ีจะจ่าย 

232 

168 

58.00 

42.00 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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 สาเหตุของการเต็มใจที่จะจ่าย จากตารางท่ี 5.28 ซ่ึงแสดงสาเหตุของ
การเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบว่านกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อตอ้งการใหมี้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไวเ้ป็นมรดกแก่คนรุ่นหลงั เป็นอนัดบัท่ี
หน่ึง มีจ านวน 86 คน (ร้อยละ 35.80) จากนกัท่องเท่ียวท่ีเต็มใจท่ีจะจ่ายทั้งหมดจ านวน 240 คน 
รองลงมาตอ้งการใหมี้แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจในระยะยาว มีจ านวน 71 คน (ร้อยละ 29.60) 
ตอ้งการให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน มีจ านวน 42 คน (ร้อยละ 17.50) ตอ้งการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีจ านวน 31 คน (ร้อยละ 12.90) และสุดทา้ยตอ้งการอนุรักษใ์ห้เป็น
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนก มีจ านวน 10 คน (ร้อยละ 4.20)  
 
ตารางที่ 5.28 สาเหตุท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการใชป้ระโยชน์และการ

อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
สาเหตุของการเต็มใจทีจ่ะจ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อใหมี้แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจในระยะยาว 

เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไวใ้หเ้ป็นมรดกแก่คนรุ่นหลงั 

เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่ออนุรักษใ์หเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนก 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

71 

86 

31 

10 

42 

29.60 

35.80 

12.90 

4.20 

17.50 

รวม 240 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

  สาเหตุของการไม่เต็มใจที่จะจ่าย จากตารางท่ี 5.29 ซ่ึงแสดงสาเหตุ
ของการไม่เตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ี
ไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายจาก 177 คน ส่วนใหญ่ท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายมีสาเหตุมาจากมีรายไดน้้อยไม่เพียง
พอท่ีจะจ่าย มีจ านวน 87 คน (ร้อยละ 49.20) รองลงมาไดจ่้ายในรูปของเงินภาษีให้แก่รัฐแลว้ มี
จ านวน 37 คน (ร้อยละ 20.90) ไม่เช่ือมัน่วา่การจ่ายเงินให้แก่โครงการแลว้จะสามารถแกปั้ญหาได ้
มีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 18.60) ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรเป็นผูท่ี้จ่ายมากกวา่ มี
จ านวน 13 คน (ร้อยละ 7.30) เช่ือมัน่วา่ถึงแมไ้ม่มีเงินของนกัท่องเท่ียวการอนุรักษย์อ่มเกิดข้ึนได ้มี
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 2.30) การอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟไม่ไดเ้ป็นเร่ืองส าคญั มีจ านวน 2 คน 
(ร้อยละ 1.10) และสุดทา้ยไม่เตม็ใจท่ีจะจ่ายดว้ยเหตุอ่ืนๆ มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.60) เน่ืองจากคิด
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ว่าจงัหวดัพิจิตรเป็นจงัหวดัท่ีมีปัญหาเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ินซ่ึงจะมีปัญหาในการบริหารจดัการใน
อนาคตได ้
 
ตารางที่ 5.29 สาเหตุท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการใชป้ระโยชน์และ

การอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
สาเหตุของการไม่เต็มใจทีจ่ะจ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย 

ไดจ่้ายในรูปของเงินภาษีใหแ้ก่รัฐแลว้ 

ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรเป็นผูท่ี้จะจ่ายมากกวา่ 

การอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟไม่ไดเ้ป็นเร่ืองส าคญั 

ไม่เช่ือมัน่ว่าการจ่ายเงินให้แก่โครงการแลว้จะสามารถแกปั้ญหา
ได ้

เช่ือมัน่วา่ถึงแมไ้ม่มีเงินของนกัท่องเท่ียวการอนุรักษ์ยอ่มเกิดข้ึน
ได ้

อ่ืนๆ 

87 

37 

13 

2 

33 

4 

1 

49.20 

20.90 

7.30 

1.10 

18.60 

2.30 

0.60 

รวม 177 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  การสนับสนุนในรูปแบบอื่น จากตารางท่ี 5.30 ซ่ึงแสดงการ
สนบัสนุนการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายในรูปของ
ตวัเงิน ซ่ึงจะสอบถามการสนบัสนุนในรูปแบบอ่ืนกบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่ยินดีท่ีจะจ่ายในรูปตวัเงิน
เท่านั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวเลือกได้เพียง 1 ทางเลือกท่ีเห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด
เท่านั้ น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายจาก 177 คน ส่วนใหญ่ให้การ
สนบัสนุนดา้นการประชาสัมพนัธ์เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง มีจ านวน 103 คน (ร้อยละ 58.20) รองลงมา
สนบัสนุนดา้นการศึกษาฝึกอบรม มีจ านวน 28 คน (ร้อยละ 15.80) ไม่สนบัสนุน มีจ านวน 26 คน 
(ร้อยละ 14.70) การตลาด มีจ านวน 10 คน (ร้อยละ 5.60) แรงงาน มีจ านวน 8 คน (ร้อยละ 4.50) 
และสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.10) โดยนกัท่องเท่ียวจะสนบัสนุนตน้ไมเ้พื่อ
ตอ้งการท่ีจะให้บริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟมีสถานท่ีท่ีร่มร่ืน และเหมาะแก่การท่องเท่ียวพกัผ่อน
หยอ่นใจ 
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ตารางที่ 5.30 การสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆของนักท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการใช ้  
ประโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
การสนับสนุนในรูปแบบอืน่ๆ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ดา้นแรงงาน 

ดา้นการประชามสัมพนัธ์ 

ดา้นการศึกษาฝึกอบรม 

ดา้นการตลาด 

ดา้นอ่ืนๆ 

ไม่สนบัสนุน 

8 

103 

28 

10 

2 

26 

4.50 

58.20 

15.80 

5.60 

1.10 

14.70 

รวม 177 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ จากตารางท่ี 5.31 แสดง
หน่วยงานต่างๆในการเขา้มารับผิดชอบ ดูแลในการบริหารจดัการในเงินสนบัสนุนของโครงการท่ี
จดัตั้งเพื่อการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ ซ่ึงจากการสอบถามนกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จ านวน 400 คน พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัมาบริหารจดัการในส่วนน้ีมากท่ีสุด มีจ านวน 233 คน (ร้อยละ 58.25) รองลงมา
คือ เทศบาล มีจ านวน 62 คน (ร้อยละ 15.50) ชุมชนทอ้งถ่ิน มีจ านวน 57 คน (ร้อยละ 14.25) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีจ านวน 37 คน (ร้อยละ 9.25) และอ่ืนๆ มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.75) 
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวตอ้งการใหทุ้กหน่วยงานขา้งตน้ช่วยกนับริหารจดัการ 
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ตารางที ่5.31 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลบริหารจดัการในส่วนของเงินสนบัสนุนโครงการเพื่อการ
ใชป้ระโยชน์และอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ   

หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เทศบาล 

ชุมชนทอ้งถ่ิน 

อ่ืนๆ 

233 

37 

62 

57 

11 

58.25 

9.25 

15.50 

14.25 

2.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 5.1.3  การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะ
จ่ายเงินของนักท่องเทีย่วที่มาท่องเที่ยวยังพืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการยกก าลังน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Squares: OLS) 
  โดยมีการประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย 2 สถานการณ์ ดงัน้ี สถานการณ์ท่ี 1 
ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่ม
น ้าบึงสีไฟ (WTP1) และสถานการณ์ท่ี 2 ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ (WTP2) 
   ในขั้นตอนของการประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายด้วยวิธี CVM ตามท่ีได้
ก าหนดไวน้ั้น ตอ้งท าการประมาณฟังก์ชัน่ความน่าจะเป็นท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่ม
น ้าบึงสีไฟมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในทั้ง 2 สถานการณ์ข้ึนมาก่อน โดยผูศึ้กษาไดก้  าหนดสมการความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายเงินของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 
ไวด้งัน้ี 
 
  WTP1 = α + ß 1 Gender i + ß 2 Age i + ß3 Status i + ß 4 Family i + ß 5 Education i (5.3)
     + ß 6Occupation i + ß 7   Income i + ß 8 Live i + ß 9 Activity i  + ß10 Again i  
     + ß 11 Satisfaction i + ß 12 Awareness i +  i 

    



108 

  WTP2 = α + ß 1 Gender i + ß 2 Age i + ß3 Status i + ß 4 Family i + ß 5 Education i (5.4)
     + ß 6Occupation i + ß 7   Income i + ß 8 Live i + ß 9 Activity i  + ß10 Again i  
     + ß 11 Satisfaction i + ß 12 Awareness i +  i 

 

   5.1.3.1 วิเคราะห์การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการ
ใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังพืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ โดยวิธีการวิเคราะห์สมการการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธียกก าลังน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Squares: OLS) สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
   WTP1 = α + ß 1 Gender i + ß 2 Age i + ß3 Status i + ß 4 Family i + ß 5 Education i 
      + ß 6Occupation i + ß 7   Income i + ß 8 Live i + ß 9 Activity i  + ß10 Again i  
      + ß 11 Satisfaction i + ß 12 Awareness i +   i 

 
 โดยท่ี WTP1  คือ ความ เต็มใจ ท่ีจะ จ่ายของนักท่อง เ ท่ียวในการใช้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
   Gender  คือ เพศ 
   Age  คือ อาย ุ
   Status  คือ สถานภาพสมรส 
   Family  คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
   Education คือ ระดบัการศึกษา 
   Occupation คือ อาชีพ 
   Income  คือ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
   Live  คือ ภูมิล าเนา 
   Activity  คือ กิจกรรม 
   Again  คือ ความตอ้งการท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
   Satisfaction คือ ความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 
   Awareness คือ ความตระหนกัในการอนุรักษ ์
   α  คือ ค่าคงท่ี 
   ß 1 ,….., ß 12 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ (Regression Coefficient) 
       i  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (disturbance term) 
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  โดยรายละเอียดของตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ และค่าสถิติต่างๆของตวั
แปรในสมการดงักล่าว สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.32 
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ตารางที่ 5.32 ผลการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใช้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     (Constant) 599.4614 229.6615 2.610196** 0.0098 
Gender 7.420719 27.85161 0.266438 0.7902 
AGE (<21) -32.20114 87.64246 -0.367415 0.7138 
AGE (21 – 30) -25.38375 78.28972 -0.324228 0.7462 
AGE(31 – 40) -34.05503 75.11559 -0.453368 0.6508 
AGE(41 – 50) -57.54836 72.92336 -0.789162 0.4311 
AGE(51 – 60) -12.59276 74.16582 -0.169792 0.8654 
Status (single) -80.95070 54.32062 -1.490239 0.1380 
Status (married) -79.00282 47.29243 -1.670517* 0.0966 
Family (1 – 2) -58.09452 52.34853 -1.109764 0.2686 
Family (3 – 4) 35.03077 29.80367 1.175385 0.2414 
Uneducated -32.89816 100.3265 -0.327911 0.7434 
Primary 98.30079 91.52427 1.074041 0.2843 
High school (first) -13.81739 79.73321 -0.173295 0.8626 
High school (end) -65.62806 62.46598 -1.050621 0.2949 
Diploma -71.81711 56.84103 -1.263473 0.2081 
Bachelor -64.10157 49.14359 -1.304373 0.1938 
Agriculturist -61.27552 101.2864 -0.604973 0.5460 
Trader 2.939765 73.50318 0.039995 0.9681 
Government official -7.603214 70.99994 -0.107088 0.9148 
Private employees -48.38480 66.92667 -0.722952 0.4707 
Freelance -29.58643 72.81037 -0.406349 0.6850 
Housewife -3.798949 101.4703 -0.037439 0.9702 
Retire 33.50348 88.08816 0.380340 0.7042 
Student 105.5529 123.8190 0.852478 0.3951 
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ตารางที ่5.32 (ต่อ)  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     INC(<5,000) -183.4005 84.43566 -2.172074** 0.0312 
INC(5,000 – 10,000) -210.8842 52.47288 -4.018919*** 0.0001 
INC(10,001 – 15,000) -170.7557 55.10869 -3.098525** 0.0023 
INC(15,001 – 20,000) -101.5773 57.40202 -1.769577* 0.0785 
INC(20,001 – 25,000) -165.4599 61.89897 -2.673064** 0.0082 
INC(25,001 – 30,000) 5.412244 64.18553 0.084322 0.9329 
Pichit -121.4069 128.2745 -0.946462 0.3452 
Northern -90.26475 128.8252 -0.700676 0.4844 
Central -11.80218 130.4224 -0.090492 0.9280 
West / East 29.18608 184.5294 0.158165 0.8745 
Bangkok -41.69409 133.5511 -0.312196 0.7553 
South -38.85401 160.2266 -0.242494 0.8087 
North east -94.48407 172.8126 -0.546743 0.5852 
ACT (travel) -91.10548 94.13513 -0.967816 0.3345 
ACT(seminar) -35.30143 105.7402 -0.333851 0.7389 
ACT(field trip) -102.0815 122.2436 -0.835066 0.4048 
AGAIN -29.44631 27.89530 -1.055601 0.2926 
SATISFACTION 8.642312 24.97177 0.346083 0.7297 
AWARENESS 13.58063 27.08012 0.501498 0.6166 

     R-squared 0.385876   
Adjusted R-squared 0.235835   
F-statistic 2.571797   
Prob(F-statistic) 0.000008   
Durbin-Watson stat 1.674543   
ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ***มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.10 
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   ผลการศึกษาท่ีได้จากแบบจ าลองแสดงให้เห็นถึงความมีนยัส าคญัทาง
สถิติและทิศทางตวัแปรทั้ง 12 ตวั ซ่ึงมีเพียง 2 ตวัท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามหรือความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ของนักท่องเท่ียวในการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP1) ได้แก่ 
สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดงัตารางท่ี 4.32 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
   สถานภาพสมรส (Status) เน่ืองจากตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 
Variable) ท่ีมี 3 ค าตอบ คือ สถานภาพโสด สมรส และหม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ ดังนั้น พบว่า 
สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 อธิบายได้ว่า 
บุคคลท่ีมีสถานภาพสมรสเพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใช้ประโยชน์
จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟลดลง 
  รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Income) เน่ืองจากตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น 
(Dummy Variable) ท่ีมี 6 ค าตอบ คือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท ระหวา่ง 5,000 – 
10,000 บาท ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท ระหวา่ง 20,001 – 
25,000 บาท และระหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท ดงันั้น พบวา่รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 
5,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการ
ใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟลดลง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 5,001 – 
10,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟลดลง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟลดลง รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 15,001- 20,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.10 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมี
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ
ลดลง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท เพิ่มข้ึน 
จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสี
ไฟลดลง 
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  โดยสรุปพบวา่ การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวในการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพล
ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ จ  านวนสมาชิก
ในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา กิจกรรม ความตอ้งการท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียว และความตระหนกัในการอนุรักษ ์พบวา่เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติและสามารถสรุปไดว้า่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัในการพยากรณ์ตวัแปร
ตามไดม้ากท่ีสุด 
  การประมาณค่า ไดค้่า R–Square เท่ากบั 0.385876 ค่า F–Statistic เท่ากบั 
2.571797 และค่า Prob (F–Statistic) เท่ากบั 0.000008 แสดงวา่ ผลการทดสอบพารามิเตอร์ทุกตวัไม่
เท่ากบั 0 หมายถึง การเลือกท่ีน ามาใช้ในการประมาณค่าน้ี มีความเหมาะสมในการอธิบายการ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ี
ชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ส่วนการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลา พบวา่ ค่า Durbin – Watson เท่ากบั 
1.674543 ซ่ึงเม่ือน าค่าสถิติดงักล่าวมาวิเคราะห์ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่า
ค่าสถิติท่ีวิเคราะห์ได้ตกอยู่ในช่วงท่ีไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ข้ามเวลาของตวัแปรคลาดเคล่ือน 
(Auto Correlation) และปัญหาการทดสอบความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี 
(Heteroskedasticity) ก็ไดมี้การทดสอบและไม่พบปัญหาดงักล่าว 
 
  5.1.3.2 วิเคราะห์การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์พื้นที่ ชุ่มน ้าบึงสีไฟ โดยวิธีการวิ เคราะห์สมการการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธียกก าลังน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) สามารถเขียน
เป็นแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
   WTP2 = α + ß 1 Gender i + ß 2 Age i + ß3 Status i + ß 4 Family i + ß 5 Education i 
      + ß 6Occupation i + ß 7   Income i + ß 8 Live i + ß 9 Activity i  + ß10 Again i  
      + ß 11 Satisfaction i + ß 12 Awareness i +  i 

 
 โดยท่ี WTP2  คือ ความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์
พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
   Gender  คือ เพศ 
   Age  คือ อาย ุ
   Status  คือ สถานภาพสมรส 
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   Family  คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
   Education คือ ระดบัการศึกษา 
   Occupation คือ อาชีพ 
   Income  คือ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
   Live  คือ ภูมิล าเนา 
   Activity  คือ กิจกรรม 
   Again  คือ ความตอ้งการท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
   Satisfaction คือ ความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 
   Awareness คือ ความตระหนกัในการอนุรักษ ์
   α  คือ ค่าคงท่ี 
   ß 1 ,….., ß 12 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ (Regression Coefficient) 
       i  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (disturbance term) 
   
 โดยรายละเอียดของตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ และค่าสถิติต่างๆของตวัแปรในสมการดงักล่าว 
สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.33 
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ตาราง 5.33 ผลการวเิคราะห์การประเมินมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์
พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ โดยวธีิการวเิคราะห์สมการการถดถอยเชิงพหุคูณ  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     (Constant) 504.9740 215.5816 2.342380** 0.0202 
Gender 16.23702 27.16768 0.597659 0.5508 
AGE(<21) -67.39014 86.62498 -0.777953 0.4376 
AGE(21 – 30) -43.58905 78.09203 -0.558175 0.5774 
AGE(31 – 40) -46.58824 74.66768 -0.623941 0.5334 
AGE(41 – 50) -34.16644 72.46361 -0.471498 0.6378 
AGE(51 – 60) 5.510860 73.92490 0.074547 0.9407 
Status (single) -37.35435 50.36023 -0.741743 0.4591 
Status (married) -60.85441 45.60871 -1.334272 0.1837 
Family (1 – 2) -84.50188 50.18907 -1.683671* 0.0939 
Family (3 – 4) 23.18333 28.98373 0.799874 0.4248 
Uneducated -85.96504 99.55888 -0.863459 0.3890 
Primary 15.25128 90.19760 0.169087 0.8659 
High school (first) -74.06168 76.77354 -0.964677 0.3359 
High school (end) -103.5530 61.22144 -1.691450* 0.0924 
Diploma -93.39047 55.66268 -1.677793* 0.0950 
Bachelor -107.3724 47.77370 -2.247522** 0.0257 
Agriculturist -101.1951 98.97603 -1.022420 0.3079 
Trader -7.735279 69.46921 -0.111348 0.9115 
Government official -36.14802 66.14160 -0.546525 0.5853 
Private employees -83.91122 62.91055 -1.333818 0.1838 
Freelance -70.38328 69.77108 -1.008774 0.3144 
Housewife -26.69735 99.25601 -0.268975 0.7882 
Retire 47.57307 79.32102 0.599754 0.5494 
Student 76.54613 120.6014 0.634704 0.5264 
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ตาราง 5.33 (ต่อ)  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     INC(<5,000) -236.1766 80.48879 -2.934279** 0.0038 
INC(5,000 – 10,000) -203.4397 51.27202 -3.967851*** 0.0001 
INC(10,001 – 15,000) -158.0533 53.43364 -2.957937** 0.0035 
INC(15,001 – 20,000) -107.3439 55.73472 -1.925980* 0.0556 
INC(20,001 – 25,000) -147.7258 58.78304 -2.513068** 0.0128 
INC(25,0001 – 30,000) -31.09741 62.83020 -0.494944 0.6212 
Pichit -146.7275 127.8466 -1.147683 0.2525 
Northern -104.2720 128.8294 -0.809380 0.4193 
Central -29.60529 130.3929 -0.227047 0.8206 
West / East 84.04572 185.0311 0.454225 0.6502 
Bangkok -122.4483 133.3149 -0.918489 0.3595 
South -56.80255 160.6585 -0.353561 0.7241 
North east -154.9272 173.4003 -0.893466 0.3727 
ACT(travel) 95.83155 80.56530 1.189489 0.2357 
ACT(seminar) 174.2993 92.77920 1.878646 0.0618 
ACT(field trip) 19.59935 103.9247 0.188592 0.8506 
AGAIN -22.44918 26.41336 -0.849918 0.3964 
SATISFACTION -13.25071 23.56381 -0.562333 0.5745 
AWARENESS 26.53000 26.10798 1.016164 0.3108 
     R-squared 0.386988   
Adjusted R-squared 0.249699   
F-statistic 2.818779   
Prob(F-statistic) 0.000001   
Durbin-Watson stat 1.914148   
ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ***มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.10 
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  ผลการศึกษาท่ีได้จากแบบจ าลองแสดงให้เห็นถึงความมีนยัส าคญัทาง
สถิติและทิศทางตวัแปรทั้ง 12 ตวั ซ่ึงมีเพียง 3 ตวั ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามหรือประเมินมูลค่าความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP2) ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระดบัการศึกษาและรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ดงัตารางท่ี 5.33 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Family) เน่ืองจากตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น 
(Dummy Variable) ท่ีมี 3 ค าตอบ คือ จ านวน 1-2 คน จ านวน 3 – 4 คน และจ านวนมากกวา่ 5 คน 
พบวา่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 2 คน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.10 อธิบายไดว้า่ ถา้ครอบครัวท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 2 คน เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟลดลง 
  ระดบัการศึกษา (Education) เน่ืองจากตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 
Variable) ท่ีมี 6 ค าตอบ คือ ไม่ไดรั้บการศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอน
ปลาย(หรือ ปวช.) อนุปริญญา(หรือ ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกว่า ดงันั้น พบว่า 
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย(หรือ ปวช.) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.10 อธิบายไดว้า่ ถา้บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย(หรือ ปวช.) เพิ่มข้ึน 
จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟลดลง ระดบัการศึกษา
อนุปริญญา(หรือ ปวส.) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 อธิบายได้
ว่า ถ้าบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา(หรือ ปวส.) เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
นักท่องเ ท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ี ชุ่มน ้ าบึงสีไฟลดลง และระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อธิบายได้ว่า ถ้าบุคคลท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟลดลง 
  รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Income) เน่ืองจากตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น 
(Dummy Variable) ท่ีมี 6 ค าตอบ คือรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท ระหวา่ง 5,000 – 
10,000 บาท ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท ระหวา่ง 20,001 – 
25,000 บาท และระหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท ดงันั้น พบวา่รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 
5,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟลดลง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 
5,001 – 10,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึง
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สีไฟลดลง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อธิบายได้ว่า บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 
15,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ
ลดลง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 15,001- 20,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท 
เพิ่มข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟลดลง และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 อธิบายไดว้่า บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท เพิ่มข้ึน จะมี
ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟลดลง 
  โดยสรุปพบวา่ การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ภูมิล าเนา กิจกรรม ความตอ้งการท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง ความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียว และความตระหนกัในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ และสามารถสรุปไดว้่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัในการพยากรณ์ตวั
แปรตามไดม้ากท่ีสุด 
  การประมาณค่า ไดค้่า R-Square เท่ากบั 0.386988 ค่า F-Statistic เท่ากบั 
2.818779 และค่า Prob (F-Statistic) เท่ากบั 0.000001 แสดงวา่ ผลการทดสอบพารามิเตอร์ทุกตวัไม่
เท่ากบั 0 หมายถึง การเลือกท่ีน ามาใช้ในการประมาณค่าน้ี มีความเหมาะสมในการอธิบายการ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ส่วนการ
ทดสอบค่าสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลาพบวา่ค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.914148 ซ่ึงเม่ือน าค่าสถิติ
ดงักล่าวมาวเิคราะห์ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ค่าสถิติท่ีวิเคราะห์ไดต้กในช่วงท่ี
ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ขา้มเวลาของตวัแปรความคลาดเคล่ือน (Auto Correlation) และปัญหาการ
ทดสอบความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasicity) ก็ไดมี้การทดสอบและ
ไม่พบปัญหาดงักล่าว 
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5.2 การศึกษาเร่ืองการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ: กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวยังพื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
จ านวน 100 ตัวอย่าง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ีคือ 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะแสดงผล
การศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมา
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จ.พิจิตร อาทิ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ การตระหนกัและการให้
ความส าคญัต่อการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เป็นตน้ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา น าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบตาราง ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟของกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะแสดงผล
การศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟของกลุ่มตวัอย่าง อาทิ ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมท่ีท าระหว่างการท่องเท่ียว โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบตารางความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาการประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือ และปัจจัยที่มี
อทิธิพลต่อความเต็มใจทีจ่ะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการอนุรักษ์พืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟของนักท่องเที่ยวที่
ยงัไม่เคยมาเทีย่วยงัพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ จ.พจิิตร 
  
 5.2.1  ข้อมูลทัว่ไปทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะ
แสดงผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ี
ไม่เคยมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จ.พิจิตร อาทิ เพศ อาย ุรายได ้สถานภาพ การตระหนกัและ
การใหค้วามส าคญัต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  เพศ จากตารางท่ี 5.34 พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เป็น
หญิง 46 คน (ร้อยละ 46.00) และเป็นเพศชาย จ านวน 54 คน (ร้อยละ 54.00) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมี
จ านวนใกลเ้คียงกนัระหวา่งเพศหญิงและชาย 
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ตารางที ่5.34 เพศของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 

ชาย 

46 

54 

46.00 

54.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  อายุ จากตารางท่ี 5.35 นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 - 40 
ปี มีจ  านวน 27 คน (ร้อยละ 27.00) รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 21 - 30 ปี มีจ  านวน 25 คน (ร้อยละ 
25.00) อายุต  ่ากวา่ 21 ปีและอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี มีจ  านวน 15 คน (ร้อยละ 15.00) และท่ีพบนอ้ย
ท่ีสุดคือกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี มีเพียง 6 คน (ร้อยละ 6.00)  
  
ตารางที ่5.35 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

มากกวา่ 60 ปี 

15 

25 

27 

15 

12 

6 

15.00 

25.00 

27.00 

15.00 

12.00 

6.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

  สถานภาพ จากตารางท่ี 5.36 พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี
จ านวน 49 คน (ร้อยละ 49.00) รองลงมาคือมีสถานภาพสมรส มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 41.00) และ
สุดทา้ยท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ  านวน 10 คน (ร้อย
ละ 10.00)  
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ตารางที ่5.36 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

49 

41 

10 

49.00 

41.00 

10.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จากตารางท่ี 5.37 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน ซ่ึงมีจ านวนมากถึง 72 คน (ร้อยละ 72.00) รองลงมามีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนมากกวา่ 5 คนข้ึนไป มีจ านวน 20 คน (ร้อยละ 20.00) และสุดทา้ยมีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-2 คน มีจ านวน 8 คน (ร้อยละ 8.00)  
 
ตารางที ่5.37 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ า

บึงสีไฟ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-2 คน 

3-5 คน 

มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 

8 

72 

20 

8.00 

72.00 

20.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  ระดับการศึกษา จากตารางท่ี 5.38 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซ่ึงมีจ านวน 50 คน (ร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ มีจ านวน 
18 คน (ร้อยละ 18.00) ระดบัอนุปริญญา (ปวส.) จ านวน 12 คน (ร้อยละ 12.00) ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 11.00) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ านวน 8 คน (ร้อยละ 8.00) 
และประถมศึกษา มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.00) 
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ตารางที ่5.38 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ห รื
อปวช.) 

อนุปริญญา (หรือปวส.) 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

0 

1 

8 

11 

12 

50 

18 

0.00 

1.00 

8.00 

11.00 

12.00 

50.00 

18.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

  อาชีพ จากตารางท่ี 5.39 นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 29 คน (ร้อยละ 29.00) รองลงมาคือประกอบอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษาและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 19 คน (ร้อยละ 19.00) คา้ขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 13 คน (ร้อยละ 13.00) รับจา้งทัว่ไป มีจ านวน 8 คน (ร้อยละ 8.00) 
เกษียณอายุและไม่มีอาชีพ มีจ านวน 4 คน (ร้อยละ 4.00) พ่อบา้น/แม่บา้น มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 
3.00) และอนัดบัสุดทา้ยคือ เกษตรกร มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.00)  
  จากผลการศึกษาในส่วนของอาชีพและการศึกษาค่อนขา้งสอดคลอ้งกนั จะเห็นได้
วา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาค่อนขา้งสูง ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ซ่ึงท าใหน้กัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
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ตารางที ่5.39 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกร 

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

รับจา้งทัว่ไป 

พอ่บา้น/แม่บา้น 

ไม่มีอาชีพ 

เกษียณอาย ุ

นกัเรียน/นกัศึกษา 

1 

13 

19 

29 

8 

3 

4 

4 

19 

1.00 

13.00 

19.00 

29.00 

8.00 

3.00 

4.00 

4.00 

19.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  รายได้ต่อเดือน จากตารางท่ี 5.40 พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน
ในช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 27 คน (ร้อยละ 27.00) รองลงมาคือ มีรายไดใ้น
ระดบัต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือนและ5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 20 คน (ร้อยละ 20.00) 
รายไดใ้นช่วง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 19 คน (ร้อยละ 19.00) รายไดใ้นช่วง 30,001 
– 50,000  บาทต่อเดือน มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 11.00) และสุดทา้ยรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทต่อ
เดือน มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.00)  
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ตารางที่ 5.40 ระดบัรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสี
ไฟ 

ระดับรายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  

30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน 

มากกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน 

20 

20 

27 

19 

11 

3 

20.00 

20.00 

27.00 

19.00 

11.00 

3.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
  ภูมิล าเนา จากตารางท่ี 5.41 พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆในภาคเหนือ มีจ านวน 53 คน (ร้อยละ 53.00) รองลงมาคือ มี
ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง มีจ านวน 13 คน (ร้อยละ 13.00) กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและภาคตะวนันออก
เฉียงเหนือ มีจ านวน 10 คน (ร้อยละ 10.00) จงัหวดัพิจิตร มีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 9.00) ภาค
ตะวนัตกและภาคใต ้มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.00) และสุดทา้ยท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ภาคตะวนัออก มี
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.00) 
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ตารางที ่5.41 ภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

จงัหวดัพิจิตร 

จงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวนัตก 

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 

ภาคใต ้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวนัออก 

9 

53 

13 

2 

10 

2 

10 

1 

9.00 

53.00 

13.00 

2.00 

10.00 

2.00 

10.00 

1.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

 5.2.2  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วยงัพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 
  5.2.2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดั
พิจิตร อาทิ การรู้จกัพื้นท่ีชุ่มน ้ า ส่ิงท่ีท าให้รู้จกัและรับทราบขอ้มูลของพื้นท่ีชุ่มน ้ า กิจกรรมท่ีท า
ระหวา่งเดินทางมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  การรู้จักพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ จากตารางท่ี 5.42 พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมา
เท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟส่วนใหญ่เคยรู้จกัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงไฟ มีจ านวน 82 คน (ร้อยละ 82.00) และ
ไม่เคยรู้จกัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟมาก่อน มีจ านวน 18 คน (ร้อยละ 18.00)  
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ตารางที ่5.42 การรู้จกัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
การรู้จักพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เคย 

ไม่เคย 

82 

18 

82.00 

18.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
   ส่ิงที่ท าให้รู้จักและรับทราบข้อมูลของพื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จากตารางท่ี 
5.43 พบวา่ส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัและรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ เป็น
อนัดบัแรกคือ ส่ือประชามสัมพนัธ์ (วิทยุ/โทรทศัน์/อินเตอร์เน็ต) มีจ านวน 50 คน (ร้อยละ 61.00) 
รองลงมาคือ การแนะน าของเพื่อหรือคนรู้จกั มีจ านวน 22 คน (ร้อยละ 26.80) และสุดทา้ยคือ 
เอกสารประชามสัมพนัธ์ (แผน่พบั/ใบปลิว/โปสเตอร์/นิตยสาร) มีจ  านวน 10 คน (ร้อยละ 12.20) 
 
ตารางที ่5.43 ส่ิงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

ส่ิงทีท่ าให้รู้จักและรับทราบข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ (วทิย/ุโทรทศัน์/อินเตอร์เน็ต) 

เอกสารประชาสัมพันธ์  (แผ่นพับ/ใบปลิว/โปสเตอร์/
นิตยสาร) 

การแนะน าของเพื่อนหรือคนรู้จกั 

หน่วยงานของรัฐ 

อ่ืนๆ 

50 

10 

22 

0 

0 

61.00 

12.20 

26.80 

0.00 

0.00 

รวม 82 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
   สาเหตุที่ท าให้นักท่องเที่ยวไม่เคยไปเที่ยวยังพื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จาก
ตารางท่ี 5.44 พบว่าสาเหตุท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัไม่เคยไปเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ
อนัดับแรกคือ ไม่มีส่ิงท่ีน่าสนใจหรือดึงดูดใจท่ีให้ไปเท่ียว มีจ านวน 27 คน (ร้อยละ 32.90) 
รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี มีจ  านวน 23 คน (ร้อยละ 28.00) ระบบ
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คมนาคม (รถทวัร์ รถไฟ รถตู)้ ไม่สะดวก มีจ านวน 17 คน (ร้อยละ 20.70) และสุดทา้ยคือ สถานท่ี
ไกลจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยั มีจ  านวน 15 คน (ร้อยละ 18.30) 
 
ตารางที ่5.44 สาเหตุท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่เคยไปเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

สาเหตุทีนั่กท่องเทีย่วไม่เคยไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

สถานท่ีไกลจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 

ระบบคมนาคม (รถทวัร์ รถไฟ รถตู)้ ไม่สะดวก 

ขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 

ไม่มีส่ิงท่ีน่าสนใจหรือดึงดูดใจท่ีใหไ้ปท่องเท่ียว 

อ่ืนๆ  

15 

17 

23 

27 

0 

18.40 

20.70 

28.00 

32.90 

0.00 

รวม 82 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
  กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะเข้าร่วม  จากตารางท่ี 5.45 พบว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาเท่ียวยงัพื้นท่ีบึงสีไฟส่วนใหญ่เลือกท่ีจะท ากิจกรรมชมธรรมชาติมากท่ีสุด มี
จ านวน 38 คน (ร้อยละ 46.30) รองลงมาคือพกัผ่อนหย่อนใจ มีจ านวน 30 คน (ร้อยละ 36.60) 
กิจกรรมดูนก มีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 11.00) ชมนิทรรศการ มีจ านวน 4 คน (ร้อยละ 4.90) และ
อนัดบัสุดทา้ยคือกิจกรรมตกปลา มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.20)  
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ตารางที ่5.45 กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวคาดวา่จะเขา้ร่วมในระหวา่งการมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสี  
ไฟ 
กจิกรรมทีค่าดว่าจะเข้าร่วม จ านวน(คน) ร้อยละ 

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ชมธรรมชาติ 

ชมนิทรรศการ 

ดูนก 

ตกปลา 

อ่ืนๆ 

30 

38 

4 

9 

1 

0 

36.60 

46.30 

4.90 

11.00 

1.20 

0.00 

รวม 82 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

   การท่องเที่ยวยังพืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟในอนาคต จากตารางท่ี 5.46 แสดงให้
เห็นถึงการเลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟในอนาคตของนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยไป
เท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความแน่ใจในการไปท่องเท่ียวในอนาคต
อยา่งแน่นอน มีจ านวน 54 คน (ร้อยละ 65.90) รองลงมาคือ ไม่แน่ใจวา่จะไปท่องเท่ียว มีจ านวน 21 
คน (ร้อยละ 25.60) และอนัดบัสุดทา้ยคือ นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไม่ไปในอนาคตอย่างแน่นอน มี
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 8.5)  
 
ตารางที ่5.46 การท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟในอนาคต  

การท่องเที่ยวยงัพืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟในอนาคต จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่แน่ใจ 

ไปแน่นอน 

ไม่ไปแน่นอน 

21 

54 

7 

25.60 

65.90 

8.50 

รวม 82 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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   5.2.2.2 การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ 
    ในการศึกษาการตระหนกัและการให้ความส าคญัต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ ของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไปเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ผูศึ้กษา
ได้ก าหนดข้อความในเชิงบวกไวใ้ห้นักท่องเท่ียวได้พิจารณาและเลือกแสดงความคิดเห็นใน 5 
ระดบั ตามแต่เห็นสมควร ไดแ้ก่ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย ไม่ส าคญั 
ซ่ึงผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 
   ข้อความที่ 1 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่งพนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์มีความ
หลากหลายสูง” พบวา่อนัดบัแรกนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่มีความส าคญัมาก มีจ านวน 58 คน 
(ร้อยละ 58.00) รองลงมาเห็นว่ามีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 32 คน (ร้อยละ 32.00) มี
ความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 7 คน (ร้อยละ 7.00) และสุดทา้ยคือมีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 3
คน (ร้อยละ 3.00) ท าให้คะแนนเฉล่ียในขอ้น้ีเท่ากับ 4.19 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวเห็น
ความส าคญัในขอ้น้ีมาก 

  ข้อความที่ 2 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกท่ีหายาก” พบว่า
อนัดับแรกท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคญัมาก มีจ านวน 54 คน (ร้อยละ 54.00) 
รองลงมา คือ เห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 24 คน (ร้อยละ 24.00) มีความส าคญัปานกลาง 
มีจ านวน 19 คน (ร้อยละ 19.00) และสุดทา้ยคือมีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.00) ท า
ใหข้อ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.99 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็นความส าคญัในขอ้น้ีปานกลาง 

  ข้อความที่ 3 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีส าคญัและ
ศึกษาหาความรู้” พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก มีจ านวน 
50 คน (ร้อยละ 50.00) รองลงมาเห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 33.00) มี
ความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 15.00) และมีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 2 คน (ร้อย
ละ 2.00) ท าให้ข้อน้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.14 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวเห็นว่าข้อน้ีมี
ความส าคญัมาก 

  ข้อความที่ 4 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นแหล่งน ้ าในการอุปโภคบริโภคท่ี
ส าคญั” จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่าขอ้ความน้ีมีความส าคญัมากเป็นอนัดบั
แรก มีจ านวน 49 คน (ร้อยละ 49.00) รองลงมาคือมีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 20 คน (ร้อยละ 
20.00) มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 19 คน (ร้อยละ 19.00) และมีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 12 
คน (ร้อยละ 12.00) ท าใหข้อ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.75 แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ขอ้น้ีมี
ความส าคญัปานกลาง 
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  ข้อความที่ 5 “พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรท่ี
ส าคญั” พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัมากในอนัดบัแรก มีจ านวน 56 คน 
(ร้อยละ 56.00) รองลงมาเห็นว่ามีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 26 คน (ร้อยละ 26.00) มี
ความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 17 คน (ร้อยละ 17.00) และมีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 1 คน (ร้อย
ละ 1.00) ท าใหข้อ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็นความส าคญัในขอ้น้ี
มาก 

  ข้อความที่ 6 “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือท า
ความเสียหายแก่ธรรมชาติ” พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญัอนัแรกคือ มีความส าคญั
มาก มีจ านวน 54 คน (ร้อยละ 54.00) รองลงมาคือเห็นวา่มีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 40.00 
คน (ร้อยละ 40.00) และสุดทา้ยคือ มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 6 คน (ร้อยละ 6.00) ท าให้ขอ้น้ี
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.66 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัปานกลาง 

  ข้อความที่ 7 “การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชน” จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้ความน้ีมีความส าคญัมาก 
เป็นอนัดบัแรก มีจ านวน 67 คน (ร้อยละ 67.00) รองลงมาคือ มีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 23 
คน (ร้อยละ 23.00) มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 9.00) และมีความส าคญันอ้ย มี
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.00) ท าให้ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.84 แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวเห็น
วา่ขอ้น้ีมีความส าคญัปานกลาง 

  ข้อความที่ 8 “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยปกป้องและสงวนรักษาโอกาส
ต่างๆของอนุชนรุ่นหลงัไวไ้ด”้ พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ขอ้ความน้ีมีความส าคญัมาก เป็น
อนัดบัแรก มีจ านวน 49 คน (ร้อยละ 49.00) รองลงมาคือ เห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 35 
คน (ร้อยละ 35.00) เห็นว่ามีความส าคญัปานกลาง มีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 15.00) และมี
ความส าคญัน้อย มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.00) ข้อน้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.18 แสดงว่า
นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ขอ้น้ีมีความส าคญัมาก 

  ข้อความที ่9 “บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟควร
มีส่วนร่วมในการจ่ายเงินช่วยเหลือและร่วมมือในการดูแลรักษา” พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัปานกลางในอนัดบัแรก มีจ านวน 44 คน (ร้อยละ 44.00) รองลงมาเห็นวา่มีความส าคญั
มาก มีจ านวน 42 คน (ร้อยละ 42.00) มีความส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวน 12 คน (ร้อยละ 12.00) และมี
ความส าคญัน้อย มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.00) ขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.64 แสดงว่าขอ้น้ี
นกัท่องเท่ียวเห็นวา่มีความส าคญัปานกลาง 
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ตารางที ่ 5.47 การตระหนกัและการใหค้วามส าคญัการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟของนกัท่องเท่ียว 
การตระหนักและการให้
ความส าคญัต่อการอนุรักษ์

พืน้ที่ชุ่มน า้บึงสีไฟ 

ระดบัการให้ความส าคัญ คะแนน
เฉลีย่ 

ทัศนคติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. พ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเป็น
แหล่งพนัธุ์พืชและสตัวท่ี์มี
ความหลากหลายสูง 

32  
(32.00) 

58  

(58.00) 

7 

 (7.00) 

3 

 (3.00) 

- 4.19 มาก 

2. พ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของนกท่ีหายาก 

24  

(24.00) 

54 

 (54.00) 

19 

 (19.00) 

3 

 (3.00) 

- 3.99 ปานกลาง 

3. พ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเป็น
แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจท่ี
ส าคญัและศึกษาหาความรู้ 

33 

 (33.00) 

50  

(50.00) 

15 

 (15.00) 

2 

 (2.00) 

- 4.14 มาก 

4. พ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเป็น
แหล่งน ้าในการอุปโภค
บริโภคส าคญั 

19 

 (19.00) 

49 

 (49.00) 

20 

 (20.00) 

12 

 (12.00) 

- 3.75 ปานกลาง 

5. พ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟเป็น
พ้ืนท่ีเพาะปลูกการเกษตรท่ี
ส าคญั 

26 

 (26.00) 

56 

 (56.00) 

17 

 (17.00) 

1 

 (1.00) 

- 4.07 มาก 

6. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วย
ไม่ให้เกิดการรบกวนหรือท า
ความเสียหายแก่ธรรมชาติ 

6 

 (6.00) 

54 

 (54.00) 

40  

(40.00) 

- - 3.66 ปานกลาง 

7. การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชน 

9 

 (9.00) 

67 

 (67.00) 

23  

(23.00) 

1 

 (1.00) 

- 3.84 ปานกลาง 

8. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วย
ปก ป้ อ งแล ะส งวน รั กษ า
โอกาสต่างๆของอนุชนรุ่น
หลงัไวไ้ด ้

35 

 (35.00) 

49 

 (49.00) 

15 

 (15.00) 

1 

 (1.00) 

- 4.18 มาก 

9. บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์
จากบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบึงสี
ไฟควรมีส่วนร่วมในการ
จ่ายเงินช่วยเหลือและร่วมมือ
ในการดูแลรักษา 

12  

(12.00) 

42 

 (42.00) 

44 

 (44.00) 

2 

 (2.00) 

- 3.64 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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   การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
จากตารางท่ี 5.48 แสดงใหเ้ห็นถึงการตระหนกัและการให้ความส าคญัต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึง
สีไฟ โดยภาพรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่มี
ความส าคญัมาก มีจ านวน 53 คน (ร้อยละ 53.00) รองลงมาคือ ส าคญัปานกลางและส าคญัมากท่ีสุด 
มีจ านวน 22 คน (ร้อยละ 22.00) มีความส าคญันอ้ย มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.00) 
 
ตารางที่ 5.48 การตระหนกัและการให้ความส าคญัต่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟโดยภาพรวม

ของนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยไปเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
การตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พืน้ที่

ชุ่มน า้บึงสีไฟโดยภาพรวม 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

ส าคญัมากท่ีสุด 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญันอ้ย 

ไม่ส าคญั 

22 

53 

22 

3 

0 

22.00 

53.00 

22.00 

3.00 

0.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
   5.2.2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการ
อนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้บึงสีไฟ อ าเภอเมือง จังหวดัพจิิตร 
  สถานการณ์สมมติ มีการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ
ทางบริเวณทา้ยบึง (WTP3) โดยผลการศึกษามีดงัน้ี 
  จากตารางท่ี 5.49 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อ
การดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟบริเวณทา้ยบึงสีไฟของนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคย
ไปท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ (WTP3) พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยู่
ในช่วง 1 – 200 บาทต่อปี มีจ  านวน 56 คน (ร้อยละ 56.00) รองลงมาคือ มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายอยู่
ในช่วง 201 – 400 บาทต่อปี มีจ  านวน 4 คน (ร้อยละ 4.00) ช่วง 401 – 600 บาทต่อปี มีจ  านวน 2 คน 
(ร้อยละ 2.00) ช่วง 601 – 800 และช่วง 801 – 1,000 บาทต่อปี มีจ  านวน 1 คน (ร้อยละ 1.00) และไม่
เต็มใจท่ีจะจ่ายมีจ านวน 36 คน (ร้อยละ 36.00) ส่วนจ านวนเงินท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เต็มใจท่ีจะ
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จ่ายคือ มูลค่า 100 บาทต่อปี มีจ  านวน 28 คน (ร้อยละ 28) รองลงมาคือ มูลค่า 50 บาทต่อปี มีจ  านวน 
9 คน (ร้อยละ 9.00) และสุดทา้ยคือ มูลค่า 200 บาทต่อปี มีจ  านวน 6 คน (ร้อยละ 6.00) ความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายสูงสุดเท่ากบั 1,000 บาทต่อปี และความเต็มใจท่ีจะจ่ายต ่าสุดเท่ากบั 10 บาทต่อปี โดยความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียสามารถหาไดจ้ากสูตร (อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ,์ 2546: 7) 
 

   E(WTP) =   (
  

 
)   +    ( 

  

 
)             (5.5) 

   E(WTP3) = 153.11  
 
  ดงันั้นมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟบริเวณทา้ยบึง โดยจะจ ากดัขอบเขตพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อคงความ
สมบูรณ์ในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยงัมีการฟ้ืนฟูสภาพของบริเวณทา้ยบึงให้ดีข้ึน มี
มูลค่าเท่ากบั 153.11 บาทต่อคนต่อปี 
 
ตารางที่ 5.49 มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ

บริเวณทา้ยบึงของนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยไปเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
มูลค่าความเต็มใจทีจ่ะจ่าย จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่จ่าย 

1 – 200 บาทต่อปี 

201 – 400 บาทต่อปี 

401 – 600 บาทต่อปี 

601 – 800 บาทต่อปี 

801 – 1,000 บาทต่อปี 

ค่าเฉล่ีย = 153.11 ค่าสูงสุด = 1,000 ค่าต ่าสุด = 10 

36 

56 

4 

2 

1 

1 

36.00 

56.00 

4.00 

2.00 

1.00 

1.00 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
  จากผลการศึกษาในตารางท่ี 5.50 เป็นการเปรียบเทียบความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ในสถานการณ์สมมติเม่ือมีการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟและนักท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยใน
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สถานการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า 
183.67 บาทต่อคนต่อปี ส่วนในสถานการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสี
ไฟมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า 153.11 บาท และในทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งนั้น 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จ่ายอยูใ่นช่วง 1 – 200 บาทต่อปี 
 
ตารางที่ 5.50 เปรียบเทียบมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าและนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่ม
น ้าบึงสีไฟ 

 

มูลค่าความเต็มใจทีจ่ะจ่าย 

นักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่ว นักท่องเทีย่วทีไ่ม่เคยมา
เทีย่ว 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่จ่าย 

1 – 200 บาทต่อปี 

201 – 400 บาทต่อปี 

401 – 600 บาทต่อปี 

601 – 800 บาทต่อปี 

801 – 1,000 บาทต่อปี 

160 

189 

25 

16 

3 

7 

40.00 

47.25 

6.25 

4.00 

0.75 

1.75 

36 

56 

4 

2 

1 

1 

36.00 

56.00 

4.00 

2.00 

1.00 

1.00 

รวม 400 100.00 100 100.00 

ค่าเฉลีย่ 183.67 153.11 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
  สาเหตุของการเต็มใจทีจ่ะจ่าย จากตารางท่ี 5.51 ซ่ึงแสดงสาเหตุของการเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อให้มีแหล่งท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจในระยะยาว มีจ านวน 20 คน (ร้อยละ 
31.30) จากนกัท่องเท่ียวท่ีเต็มใจจะจ่ายทั้งหมดจ านวน 64 คน รองลงมาคือ ตอ้งการให้เกิดการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื มีจ  านวน 16 คน (ร้อยละ 25.00) เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไวใ้ห้เป็น
มรดกแก่คนรุ่นหลงั มีจ  านวน 13 คน (ร้อยละ 20.30) เพื่อตอ้งการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีจ านวน 12 คน (ร้อยละ 18.80) และสุดทา้ยตอ้งการอนุรักษใ์ห้เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนก 
มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 4.70)  
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ตารางที ่5.51 สาเหตุท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึง
สีไฟ 
สาเหตุของความเต็มใจทีจ่ะจ่าย จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพื่อใหมี้แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจในระยะยาว 

เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไวใ้หเ้ป็นมรดกแก่คนรุ่นหลงั 

เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่ออนุรักษใ์หเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนก 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

20 

13 

12 

3 

16 

31.30 

20.30 

18.80 

4.70 

25.00 

รวม 64 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
   สาเหตุของการไม่เต็มใจที่จะจ่าย จากตารางท่ี 5.52 ซ่ึงแสดงสาเหตุของการไม่เต็ม
ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาเท่ียงยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ี
จะจ่ายจาก 36 คน ส่วนใหญ่ท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเพราะมีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย มีจ านวน 28 
คน (ร้อยละ 77.80) รองลงมาคือ ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรเป็นผูจ่้ายมากกว่า มี
จ  านวน 3 คน (ร้อยละ 8.30) ไดจ่้ายในรูปของเงินภาษีให้แก่รัฐแลว้และไม่เช่ือมัน่ว่าการจ่ายเงิน
ให้แก่โครงการแลว้จะสามารถแกปั้ญหาได ้มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 5.60) และอนัดบัสุดทา้ยคือ 
เช่ือมัน่วา่ถึงแมไ้ม่มีเงินของนกัท่องเท่ียวการอนุรักษย์อ่มเกิดข้ึนได ้มีจ  านวน 1 คน (ร้อยละ 2.80) 
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ตารางที ่5.52 สาเหตุท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ 

สาเหตุของการไม่เต็มใจทีจ่ะจ่าย จ านวน(คน) ร้อยละ 

มีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย 

ไดจ่้ายในรูปของเงินภาษีใหแ้ก่รัฐแลว้ 

ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรเป็นผูท่ี้จะจ่ายมากกวา่ 

การอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟไม่ไดเ้ป็นเร่ืองส าคญั 

ไม่เช่ือมัน่วา่การจ่ายเงินใหแ้ก่โครงการแลว้จะสามารถแกปั้ญหาได ้

เช่ือมัน่วา่ถึงแมไ้ม่มีเงินของนกัท่องเท่ียวการอนุรักษย์อ่มเกิดข้ึนได ้

อ่ืนๆ 

28 

2 

3 

0 

2 

1 

0 

77.80 

5.60 

8.30 

0.00 

5.60 

2.80 

0.00 

รวม 36 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

   การสนับสนุนในรูปแบบอื่น จากตารางท่ี 5.53 ซ่ึงแสดงการอนุรักษ์ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายในรูปของตวัเงิน ซ่ึงจะสอบถามการสนบัสนุนในรูปแบบ
อ่ืนกบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่ยินดีท่ีจะจ่ายในรูปตวัเงินเท่านั้น จากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวเลือกได้
เพียง 1 ทางเลือกท่ีเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสุดเท่านั้น จากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ี
จะจ่ายจาก 36 คน ส่วนใหญ่ให้การสนบัสนุนดา้นการประชามสัมพนัธ์เป็นอนัดบัแรก มีจ านวน 28 
คน (ร้อยละ 77.80) รองลงมาคือ การสนับสนุนด้านแรงงาน มีจ านวน 5 คน (ร้อยละ 13.90) 
สนบัสนุนดา้นการตลาด มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 5.60) และไม่สนบัสนุน มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 
2.80)  
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ตารางที่ 5.53 การสนบัสนุนในรูปแบบอ่ืนๆของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการอนุรักษ ์ 
พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
การสนับสนุนในรูปแบบอืน่ๆ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ดา้นแรงงาน 

ดา้นการประชามสัมพนัธ์ 

ดา้นการศึกษาฝึกอบรม 

ดา้นการตลาด 

ดา้นอ่ืนๆ 

ไม่สนบัสนุน 

5 

28 

0 

2 

0 

1 

13.90 

77.80 

0.00 

5.60 

0.00 

2.80 

รวม 36 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ  จากตารางท่ี 5.54 แสดง
หน่วยงานต่างๆในการเขา้มารับผิดชอบดูแลในการบริหารจดัการในเงินสนบัสนุนของโครงการท่ี
จดัตั้งเพื่อการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ ซ่ึงจากการสอบถามนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาเท่ียวยงัพื้นท่ี
ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จ านวน 100 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
มากท่ีสุด มีจ านวน 53 คน (ร้อยละ 53.00) รองลงมาคือ ชุมชนทอ้งถ่ิน มีจ านวน 19 คน (ร้อยละ 
19.00) เทศบาล มีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 15.00) และอนัดบัสุดทา้ยคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล มี
จ านวน 13 คน (ร้อยละ 13.00)  
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ตารางที ่5.54 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลบริหารจดัการในส่วนของเงินสนบัสนุนโครงการเพื่อการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 

หน่วยงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เทศบาล 

ชุมชนทอ้งถ่ิน 

อ่ืนๆ 

53 

13 

15 

19 

- 

53.00 

13.00 

15.00 

19.00 

- 

รวม 100 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
  5.2.3 วเิคราะห์การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวยัง 
พืน้ที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ โดยวิธีการวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธียกก าลังน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: 
OLS) สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
  
 WTP3 = α + ß 1 Gender i + ß 2 Age i + ß3 Status i + ß 4 Family i + ß 5 Education i                       (5.6)
        + ß 6Occupation i + ß 7   Income i + ß 8 Live i + ß 9 Know i + ß10 Activity i  
       + ß 11 Future i + ß 12 Awareness i +   i 

\ 

 โดยท่ี WTP3  คือ ความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์
พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟของนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยไปเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
   Gender  คือ เพศ 
   Age  คือ อาย ุ
   Status  คือ สถานภาพสมรส 
   Family  คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
   Education คือ ระดบัการศึกษา 
   Occupation คือ อาชีพ 
   Income  คือ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
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   Live  คือ ภูมิล าเนา 
   Know  คือ การรู้จกัพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
   Activity  คือ กิจกรรม 
   Future  คือ ความตอ้งการท่ีจะไปเท่ียวในอนาคต 
   Awareness คือ ความตระหนกัในการอนุรักษ ์
   α  คือ ค่าคงท่ี 
   ß 1 ,….., ß 12 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ (Regression Coefficient) 
       i  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (disturbance term) 
   
   โดยรายละเอียดของตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ และค่าสถิติต่างๆของตวัแปรใน
สมการดงักล่าว สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.55 
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ตารางที่ 5.55   ผลการวเิคราะห์การประเมินมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าโดยวธีิการวเิคราะห์สมการการถดถอยเชิงพหุคูณ  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 638.7027 261.2402 2.444887 0.0177 

GEN -36.41910 27.62816 -1.318188 0.1929 
AGE1 -444.5958 163.3307 -2.722058 0.0087 
AGE2 -371.1411 142.4024 -2.606285 0.0118 
AGE3 -376.7208 131.0810 -2.873954 0.0058 
AGE4 -287.0318 131.5805 -2.181416 0.0334 
AGE5 -424.5229 132.3814 -3.206817 0.0022 
STA1 -29.69041 58.51402 -0.507407 0.6139 
STA2 -42.21042 56.85041 -0.742482 0.4610 
FAM2 46.11418 47.73985 0.965947 0.3383 
FAM3 87.27808 54.17455 1.611053 0.1129 
EDU3 -256.3552 261.6623 -0.979717 0.3315 
EDU4 -251.1069 263.0608 -0.954558 0.3440 
EDU5 -306.1863 260.3761 -1.175939 0.2447 
EDU6 -272.7210 255.7125 -1.066514 0.2909 
EDU7 -303.7958 259.2093 -1.172010 0.2462 
OCC2 93.97495 138.4756 0.678639 0.5002 
OCC3 -33.20291 137.5317 -0.241420 0.8101 
OCC4 28.59250 132.8868 0.215164 0.8304 
OCC5 52.43434 144.5036 0.362858 0.7181 
OCC6 -78.66957 155.8041 -0.504926 0.6156 
OCC7 -10.20960 157.9125 -0.064654 0.9487 
OCC8 -333.0829 186.8388 -1.782728 0.0801 
OCC9 -1.249558 143.0609 -0.008734 0.9931 
INC1 -191.1099 114.7336 -1.665684 0.1015 
INC2 -234.3380 71.57465 -3.274036 0.0018 
INC3 -241.3854 64.29869 -3.754127 0.0004 
INC4 -211.0870 67.77920 -3.114333 0.0029 
INC5 -185.9254 52.35871 -3.550992 0.0008 
INC6 -180.5567 79.68439 -2.265898 0.0274 
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ตารางที่ 5.55  (ต่อ)     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
                 HOM1 -325.5914 143.3502 -2.271300 0.0271 

HOM2 -201.6334 127.9041 -1.576442 0.1207 
HOM3 -173.5293 136.5331 -1.270969 0.2091 
HOM4 52.80250 156.9639 0.336399 0.7379 
HOM5 -138.2247 131.7518 -1.049129 0.2987 
HOM6 -119.6829 154.1090 -0.776612 0.4407 
HOM7 -139.9979 129.6408 -1.079891 0.2849 
KNO 70.37979 85.13462 0.826688 0.4120 
ACT1 25.61275 62.81440 0.407753 0.6850 
ACT2 2.879759 63.45303 0.045384 0.9640 
ACT4 -6.210063 70.31403 -0.088319 0.9299 
AGA1 42.05783 55.63565 0.755951 0.4529 
AGA2 72.51496 52.05972 1.392919 0.1692 

AWARENESS 89.55673 36.57567 2.448533 0.0176 
   
     

     
     R-squared 0.783497     Mean dependent var 97.96970 

Adjusted R-squared 0.614232     S.D. dependent var 159.4440 
S.E. of regression 99.03103     Akaike info criterion 12.32985 
Sum squared resid 539393.0     Schwarz criterion 13.48323 
Log likelihood -566.3274     F-statistic 4.628803 
Durbin-Watson stat 1.611623     Prob(F-statistic) 0.000001 

           
ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ***มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.10 

 
 



142 

ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากแบบจ าลองแสดงให้เห็นถึงความมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
ทิศทางตวัแปรทั้ง 12 ตวัแปร มีเพียง 3 ตวั ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามหรือประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายของนักท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยมาเท่ียวยงัพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า (WTP3) 
ไดแ้ก่ อายุ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และการตระหนกัถึงความส าคญัในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า ดงั
ตารางท่ี 5.54 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
อาย ุ(Age) เน่ืองจากตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ท่ีมี 6 ค าตอบ คือ 

อายตุ  ่ากวา่ 21 ปี อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี อายุระหวา่ง 
51 – 60 ปี และอายุมากกวา่ 60 ปี ดงันั้น พบวา่ อายุต  ่ากวา่ 21 ปี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 อธิบายไดว้า่ถา้บุคคลในอายุต  ่ากวา่ 21 ปี มากข้ึน จะมีความเต็มใจท่ี
จะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง อายุระหวา่ง 21 – 30 ปี มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี มากข้ึน จะมี
มูลค่าเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลงอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีอายุระหวา่ง 31 – 
40 ปี มากข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 อธิบายไดว้่า 
บุคคลท่ีมีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี มากข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์
พื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง และอายุระหวา่ง 51 – 60 ปี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มากข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าลดลง 

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Income) เน่ืองจากตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 
Variable) ท่ีมี 6 ค าตอบ คือ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อเดือน รายไดร้ะหวา่ง 
5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน รายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,001 บาทต่อเดือน รายไดร้ะหวา่ง 20,001 
– 30,000 บาทต่อเดือน รายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ดงันั้นพบว่า รายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ระหวา่ง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มากข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวใน
การอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง รายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 
บาทต่อเดือน มากข้ึน จะมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง 
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รายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มากข้ึน จะมีความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง รายไดร้ะหว่าง 30,001 – 50,000 
บาทต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมี
รายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน มากข้ึน จะมีความเต็มใจของนกัท่องเท่ียวในการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าลดลง รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางลบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 อธิบายไดว้่า บุคคลท่ีมีรายไดโ้ดยเฉล่ียมากกวา่ 50,000 
บาทต่อเดือน มากข้ึน จะมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าลดลง 

การตระหนักและการให้ความส าคัญในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า (Awareness) 
พบว่า การตระหนักในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ในระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 อธิบายไดว้่า บุคคลท่ีมีความตระหนกัและให้ความส าคญัในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า
มากข้ึน จะมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าเพิ่มข้ึน 
  โดยสรุปพบว่า การวิเคราะห์การประเมินมูลค่ามูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพล ได้แก่ อายุ รายได้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน และการตระหนกัในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส 
อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา กิจกรรม และความตอ้การท่ีจะมาเท่ียว
ในอนาคต พบว่าเป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และสามารถสรุปได้ว่ารายไดโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน เป็นตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัในการพยากรณ์ตวัแปรตามไดม้ากท่ีสุด 
  การประมาณค่า ไดค้่า R – Square เท่ากบั 0.7833497 ค่า F – Statistic เท่ากบั 
4.628803 และค่า Prob(F – Statistic) ท่ากบั 0.000001 แสดงวา่ ผลการทดสอบพารามิเตอร์ทุกตวัไม่
เท่ากบั 0 หมายถึง การเลือกท่ีน ามาใชใ้นการประมาณค่าน้ีมีความเหมาะสม ในการอธิบายประเมิน
มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า ส่วนการทดสอบค่า
สหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลา พบวา่ค่า Durbin – Watson เท่ากบั 1.611623 ซ่ึงเม่ือน าค่าสถิติดงักล่าว
มาวิเคราะห์ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ค่าสถิติท่ีวิเคราะห์ไดต้กในช่วงท่ีไม่เกิด
ปัญหาสหสัมพนัธ์ขา้มเวลาของตวัแปรความคลาดเคล่ือน (Auto Correlation) และปัญหาการ
ทดสอบความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) ก็ไดมี้การทดสอบและ
ไม่พบปัญหาดงักล่าว 
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5.3  การศึกษาข้อมูลด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟูพื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ผูศึ้กษาจะน าตวัเลขขอ้มูลในบทท่ี 4 มาวิเคราะห์ในเชิง
ทฤษฎี เพื่อหาเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุน ดงันั้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ทางการเงินของ
โครงการจึงแยกออกเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 
 5.3.1 การวเิคราะห์เพือ่ตัดสินใจเลอืกใช้อตัราส่วนลด (Discount Rate) 
 การค านวณทางการเงินส าหรับโครงการน้ี ก าหนดให้อัตราส่วนลดหรืออัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ของสถาบนัการเงินเท่ากบัร้อยละ 7 โดยใช้อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือเฉล่ียของ
ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552) 
 
 5.3.2 เกณฑ์การตัดสินใจเพือ่การลงทุน มีอยู่ 2 เกณฑ์ คือ 
  5.3.2.1 เกณฑ์การตดัสินใจท่ีไม่มีการปรับค่าเวลา ซ่ึงก็คือ ระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการ (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาการด าเนินงานท่ีท าให้ผลตอบแทนสุทธิจาก
โครงการมีค่าเท่ากบัค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดี วิธีการหาระยะเวลาคืนทุนหรือหาจ านวนปีท่ีจะ
ไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัเงินท่ีลงทุนสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
   ระยะเวลาคืนทุน  = ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก            (5.7) 
       ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี 
 
   จากขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการในตารางท่ี 4.4 ค านวณหา
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการไดด้งัน้ี 
    ระยะเวลาคืนทุน  = ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก 
        ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี 
       = 4,150,000 
        2,795,279 
       = 1.48 
       = 2 ปี 
   การลงทุนของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ 
จงัหวดัพิจิตร มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี เม่ือก าหนดอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั ร้อยละ 7 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี
เป็นช่วงระยะเวลาท่ีน่าลงทุน 
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  5.3.2.2 เกณฑก์ารตดัสินใจท่ีมีการปรับค่าของเวลามี 3 เกณฑ ์ดงัน้ี 
   1) มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
     มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการลงทุน คือ ผลรวมของ
ผลตอบแทนสุทธิท่ีไดป้รับค่าเวลาของโครงการแลว้ ซ่ึงมุ่งเพื่อวดัค่าโครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยูน่ั้น
จะให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าหรือไม่ เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับกับ
กระแสเงินสดจ่ายของโครงการ โดยคิดอตัราคิดลด (อตัราดอกเบ้ีย) ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้อตัราดอกเบ้ีย
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน สูตรในการค านวณคือ 
 
 NPV = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน            (5.8) 
 
   2) อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 
     หมายถึง อตัราส่วนลดท่ีจะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนท่ี
จะไดรั้บในอนาคตเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินลงทุนสุทธินั้นพอดี หรือเป็นการพิจารณาวา่
อตัราส่วนลดไหนท่ีจะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นศูนย ์
 
   3) อตัราส่วนลดผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: B/C ratio) 
   หมายถึง อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทน
เปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนตลอดอายุของโครงการภายใต้อัตราคิดลด 
(Discount Rate) ท่ีพิจารณา สูตรในการค านวณคือ 
 
 B/C Ratio = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทน / มูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุน 
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ตารางที ่5.56 วเิคราะห์ค่า NPV, IRR และ B/C ratio กรณีการใชอ้ตัราส่วนลดร้อยละ 7.00 
ปี Prif 

(i = 7%) 

Total 

Cost 

PV 

Cost 

Benefit PV 

Benefit 

Net 

Benefit 

PV 

Net Benefit 

0 1.000 4,150,000 4,150,000 - - (4,150,000) (4,150,000) 

1 0.9436 1,824,000 1,721,126 3,800,000 3,585,680 1,976,000 1,864,554 

2 0.8734 1,915,200 1,672,736 3,990,000 3,484,866 2,074,800 1,812,130 

3 0.8163 2,010,960 1,641,547 4,189,500 3,419,888 2,178,540 1,778,341 

4 0.7629 2,111,509 1,610,870 4,398,975 3,355,978 2,287,466 1,745,108 

5 0.7130 2,217,085 1,580,782 4,618,924 3,293,293 2,401,839 1,712,511 

6 0.6663 2,327,939 1,551,106 4,849,870 3,231,468 2,521,931 1,680,362 

7 0.6227 2,444,336 1,522,088 5,092,364 3,171,015 2,648,028 1,648,927 

8 0.5820 2,566,533 1,493,722 5,346,982 3,111,944 2,780,429 1,618,222 

9 0.5439 2,694,881 1,465,746 5,614,331 3,053,635 2,919,450 1,587,889 

10 0.5083 2,829,625 1,438,298 5,895,048 2,996,453 3,065,423 1,558,155 

11 0.4750 2,900,366 1,377,674 6,042,424 2,870,151 3,142,058 1,492,477 

12 0.4456 2,972,875 1,324,713 6,193,485 2,759,817 3,220,610 1,435,104 

13 0.4179 3,047,197 1,273,424 6,348,322 2,652,964 3,301,125 1,379,540 

14 0.3902 3,123,377 1,218,742 6,507,030 2,539,043 3,383,653 1,320,301 

15 0.3639 3,201,461 1,165,012 6,669,706 2,427,106 3,468,245 1,262,094 

16 0.3389 3,281,498 1,112,099 6,836,449 2,316,873 3,554,951 1,204,774 

17 0.3150 3,363,535 1,059,514 7,007,360 2,207,318 3,643,825 1,147,804 

18 0.2919 3,447,623 1,006,361 7,182,544 2,096,585 3,734,921 1,090,224 

19 0.2695 3,533,814 952,363 7,362,108 1,984,088 3,828,294 1,031,725 

20 0.2476 3,622,159 896,847 7,546,166 1,868,431 3,924,002 971,584 

   31,234,770  56,426,596 55,905,590 25,191,826 

ท่ีมา: จากประมาณการในการลงทุนของโครงการปี 2554 

 
 NPV  =  25,191,826 
 IRR  =  43.1 
 B/C ratio =  56,426,596 / 31,234,770  = 1.806 
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  แสดงค่าของ NPV, IRR และ B/C ratio ในกรณีท่ีอตัราส่วนลดเท่ากบั 7% ซ่ึงส่งผล
ของค่าดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเท่ากบั 25,191,826 
บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 แสดงให้เห็นวา่การลงทุนของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร มีอตัราผลตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัสูง คุม้ค่าต่อการลงทุน 
  อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากบั 43.1 % นัน่คือ การลงทุนของโครงการ
ในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ
เท่ากบั 43 % ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากหรืออตัราส่วนลดท่ีก าหนดไวร้้อยละ 7 
นั้นแสดงให้เห็นว่าอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีได้รับมีค่ามากกว่า ซ่ึงคุม้ค่ากบัการ
ลงทุน 
  อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากบั 1.81 นัน่คือ การลงทุนของ
โครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร มีอตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.81 แสดงวา่ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนให้ผลมากกวา่ หรือให้ผลคุม้ค่า
กบัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป เพราะวา่ค่า B/C ratio ท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 1 ดงันั้นโครงการน้ีจึงคุม้ค่ากบัการ
ลงทุน 
  
5.4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นที่ชุ่มน ้าบึงสีไฟ 
จังหวดัพจิิตร 
 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ 
จงัหวดัพิจิตร ผูศึ้กษาจะน าตวัเลขขอ้มูลในบทท่ี 4 (ตารางท่ี 4.5 และตารางท่ี 4.6) มาวิเคราะห์ในเชิง
ทฤษฎี เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุม้ทุนของโครงการฯ โดยก าหนดให้ราคา (P) คือ ค่าธรรมเนียมผ่าน
ประตูและค่าทวัร์เท่ากบั 100 บาท และ เวลาท าการของสถานท่ีคิดเวลาท างาน 30 วนั วิธีการค านวณ
โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
 

           BEP (Q) = 
   

   
                  (5.9) 

   โดย  BEP (Q) = ปริมาณ ณ จุดคุม้ทุน (หน่วย) 
           TFC = ตน้ทุนคงท่ีรวม 
           UCM = ก าไรผนัแปรขั้นตน้ต่อหน่วย = P – VC 
           VC  = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
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    BEP (Q) = 
   

   
 

 
     =          ตน้ทุนคงท่ีรวม 
      (ราคา – ตน้ทุนผนัแปรต่อคน) 
     =    51,500.01 
                 (100 – 64.33) 
     = 1,433.79 คนต่อเดือน 
     = 48 คนต่อวนั (คิดจากวนัท างาน 30 วนั) 
 
  จากสูตรการค านวณขา้งตน้ พบวา่ 
  โครงการในการลงทุนดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร มีมาตรฐาน
ของนกัท่องเท่ียวในการจ่ายค่าธรรมเนียมผา่นประตูจ านวน 100 คนต่อวนั มีจุดคุม้ทุนท่ี 48 คนต่อ
วนั หมายความวา่ การท่ีนกัท่องเท่ียวตั้งแต่คนท่ี 49 คนข้ึนไปจนถึงอตัราผา่นประตูเต็มอตัราท่ี 100 
คนจะให้ก าไรแก่โครงการ คนละ 35.67 บาท (100 – 64.33) สามารถค านวณก าไรสูงสุดของ
โครงการได ้1,854.84 บาทต่อวนัท างาน (คนท่ีมีก าไรคือ 49 – 100 คิดเป็นนกัท่องเท่ียว 52 คน ก าไร
นกัท่องเท่ียวคนละ 35.67 บาท) หรือ 55,645.2 บาทต่อเดือน (ก าไรวนัละ 1,854.84 บาท คิด 30 วนั
ท างาน) 
 


