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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทยโดยวิธีการโอนมูลค่าในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษาดา้นต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 

 3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา (Content) การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นท่ีการประเมินมูลค่าการใช้
ประโยชน์โดยตรง (Direct Use Value) ของพื้ น ท่ี ชุ่มน ้ าประเทศไทยเฉพาะด้านนันทนาการ 
(Recreational service) โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าแบบทุติยภูมิ (Secondary Valuation Method) คือ 
วธีิการประเมินแบบการโอนมูลค่า เพื่อประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้าในประเทศไทย  

 3.1.2 ขอบเขตด้านข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง (Data and observation) ขอ้มูลและกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการศึกษาไดม้าจากการคดัเลือกจากงานการศึกษาการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิท่ีได้ท าการ
ประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการพื้นท่ีชุ่มน ้ า โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลมูลค่าจาก 2 กลุ่มStudy siteไดแ้ก่
กลุ่มStudy site ท่ีมาจากการประเมินแบบปฐมภูมิของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในประเทศไทย และกลุ่มStudy site 
ท่ีมาจากการประเมินแบบปฐมภูมิในต่างประเทศ ทั้งน้ี เพื่อให้ได ้Study site ท่ีมีความสัมพนัธ์และมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัลกัษณะพื้นท่ีชุ่มน ้าของประเทศไทยมากท่ีสุดจึงไดมุ้่งเนน้รวบรวมขอ้มูลงาน
การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศต่างๆในเขตภูมิภาคเอเชียเท่านั้ น 
เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และมีขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชียมีลกัษณะทางดา้นภูมิศาสตร์ วฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคมท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย  

 3.1.3 ขอบเขตของกลุ่มตัวแปร (Variable) จากการทบทวนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี  
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 1) ตัวแปรอสิระ (Independent variables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

  1. ตัวแปรลกัษณะของการศึกษา (Study characteristics) 
  1.1 วิธีการประเมินมูลค่า (Valuation method) Brander et al. (2006) ระบุวา่วิธีการ
ประเมินมูลค่าแต่ละวิธีจะถูกน าไปใช้ในการประเมินมูลค่าประโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland 
services) ท่ีแตกต่างกนัไป ในส่วนของการประเมินด้านนันทนาการนั้น วิธีการประเมินส่วนใหญ่ท่ี
นิยมใช้ คือ CVM และ TCM ซ่ึงวิธีแบบ  TCM ท่ี ถือว่าเป็นวิธีประเมินมูลค่าจากประโยชน์เชิง
นันทนาการของส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะ นอกจากน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมยงัพบว่ามีวิธีการ
ประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 2 วธีิดงักล่าว เช่น Choice Modeling Group 
valuation เป็นตน้ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงก าหนดตวัแปรหุ่น 3ตวัแปรย่อยได้แก่วิธีการประเมินแบบ CVM 
วธีิการประเมินแบบ TCM และวธีิการประเมินรูปแบบอ่ืนๆ 
  1.2 รูปแบบการตีพิมพ์  (Publication type) ได้แก่  ตัวแปรตีพิมพ์ในรูปแบบ
บทความวารสาร (Journal article) และรูปแบบการตีพิมพอ่ื์นๆ (Luz M. Londono et al., 2012) 

  2. ตัวแปรลกัษณะของพืน้ทีชุ่่มน า้ (Wetland characteristics) ไดแ้ก่  
  2.1 ตัวแปรหุ่นรูปแบบของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland type) เน่ืองจากมีการจ าแนก
ประเภทของพื้นท่ีชุ่มน ้ าไวห้ลากหลายรูปแบบ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดย้ึดเอารูปแบบการแบ่ง
ประเภทพื้นท่ีชุ่มน ้ าตามระบบการแบ่งพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทย (กรมพฒันาท่ีดิน, 2543) และ
การศึกษาของ Brouwer et al. (1999) โดยไดแ้บ่งพื้นท่ีชุ่มออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ พื้นท่ีชุ่มน ้ า
น ้าเคม็ (Salt water) พื้นท่ีชุ่มน ้าน ้าจืด (Fresh water)  
  2.2 ตัวแปรขนาดของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland size) ก าหนดหน่วยวดัเป็นตาราง
กิโลเมตร 
  2.3 ตวัแปรหุ่นกิจกรรมเชิงนันทนาการ (Recreation activities) เน่ืองจากพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าแห่งหน่ึง ประกอบไปดว้ยกิจกรรมเชิงนนัทนาการท่ีหลากหลาย จึงไดก้ าหนดตวัแปรหุ่นกิจกรรม
เชิงนนัทนาการต่างๆ ไดแ้ก่ ตวัแปรกิจกรรมตกปลา (Fishing) ตวัแปรกิจกรรมด าน ้ า (Diving) ตวัแปร
กิจกรรมล่องเรือ (Boating) ตัวแปรกิจกรรมดูนก (Bird watching) ตัวแปรกิจกรรมชมทิวทัศน์ 
(Viewing) และกิจกรรมอ่ืนๆ (Other activities) 

  3. ตัวแปรลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม (Socio-economic characteristics) ไดแ้ก่  
  3.1 รายไดเ้ฉล่ียของนักท่องเท่ียว (Average income of tourist) ก าหนดหน่วยเป็น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน 
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  3.2 ตวัแปรหุ่นประเภทของนกัท่องเท่ียว (Tourist types) โดยไดแ้บ่งนกัท่องเท่ียว
ออกเป็น 2 ประเภท คือ นักท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic tourist) และนักท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศ (Foreign Tourist) 

 2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ มูลค่าดา้นนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้า โดยหน่วย
วดัเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ปรับมูลค่าโดยใช้ราคาอา้งอิงปี พ.ศ. 2555 เหตุผลท่ีใช้
หน่วยวดัดงักล่าว เน่ืองจากการศึกษามุ่งเน้นไปท่ีดา้นนนัทนาการ ซ่ึงเป็นการประเมินมูลค่าท่ีเกิดจาก
การใช ้(Use value) การศึกษาแบบปฐมภูมิส่วนใหญ่จึงเป็นการศึกหาเพื่อคน้หามูลค่าความยินดีจะจ่าย
ของนักท่องเท่ียว และค านวณหาอุปสงค์ส่วนเกิน (Consumer surplus) วิธีการศึกษาส่วนใหญ่ คือ 
TCM CVM ซ่ึงหน่วยวดัท่ีไดม้กัจะเป็นหน่วยมูลค่าต่อคนต่อคร้ัง (ปี) และการใช้ปี พ.ศ. 2555 เป็นปี
ฐานเน่ืองจากเป็นปีล่าสุดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูล GDP Deflator และ PPP adjusted exchange rate ซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับการแปลงค่าใหมี้วดัเดียวกนั 

 3.1.4 ขอบเขตด้านพืน้ที่ที่สนใจประเมินมูลค่า (Policy site) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน
มูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทย จึงไดพ้ิจารณาจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบัแรมซาร์ให้เป็น
พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ และเป็นพื้นท่ีท่ีไดร้ะบุว่ามีบทบาทและการใชป้ระโยชน์
ทางสังคม (Social use) ด้านหน่ึง คือ ด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการ ประกอบกบัการทบทวน
วรรณกรรมพบวา่มีพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเขา้ข่ายดงักล่าวไดรั้บการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการแลว้และยงัมี
พื้นท่ีชุ่มน ้าบางส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินมูลค่า ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1  รายช่ือพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar Sites) ในประเทศไทยท่ีมี 
บทบาทด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการและสถานะการประเมินมูลค่าเชิง
นนัทนาการ 

ล าดบัที ่ พืน้ทีชุ่่มน า้ จงัหวดั สถานะ (ปีทีป่ระเมนิ) 

1 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าพรุควนข้ีเส้ียนเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย พทัลุง ประเมินมูลค่าแลว้ (2532) 

2 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม ประเมินมูลค่าแลว้ (2548) 

3 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าปากแม่น ้ ากระบ่ี กระบ่ี ประเมินมูลค่าแลว้ (2553) 

4 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโตะ๊แดง) 

นราธิวาส ยงัไม่พบการประเมินมูลค่า 

5 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหาดเจา้ไหม-เขตหา้มล่าสตัวป่์าหมู่เกาะลิ
บง-ปากแม่น ้ าตรัง 

ตรัง ประเมินมูลค่าแลว้ (2550) 

6 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น ้ า
กระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ 

ระนอง ประเมินมูลค่าแลว้ (2544) 
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ตารางที ่3.1  รายช่ือพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar Sites) ในประเทศไทยท่ีมี 
   บทบาทด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการและสถานการณ์ประเมินมูลค่าเชิง 
นนัทนาการ 

ล าดบัที ่ พืน้ทีชุ่่มน า้ จงัหวดั สถานะ (ปีทีป่ระเมนิ) 

7 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี ยงัไม่พบการประเมินมูลค่า 

8 เกาะกระ นครศรีธรรมราช ยงัไม่พบการประเมินมูลค่า 

9 เกาะระ เกาะพระทอง พงังา ยงัไม่พบการประเมินมูลค่า 

ท่ีมา: Ramsar (2013) และจากการทบทวนวรรณกรรมโดยผูว้จิยั 
 

 ดงันั้นเพื่อเป็นการสร้างขอ้มูลมูลค่าใหม่ส าหรับพื้นท่ีชุ่มน ้าในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทย เพื่อสร้างแนวทางในการประเมินมูลค่า
พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีบทบาทในเชิงนนัทนาการแต่ยงัไม่ไดรั้บการประเมินมูลค่า ประกอบไปดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ า
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเกาะระ เกาะพระทอง จงัหวดัพงังา 

3.2 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
โดยทัว่ไป มีหลายปัจจยัท่ีก าหนดมูลค่าความยนิดีจะจ่ายเชิงนนัทนาการของนกัท่องเท่ียว ในการศึกษา
น้ีไดก้ าหนดตวัแปรท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อมูลค่าความยินดีจะจ่ายเชิงนนัทนาการของนกัท่องเท่ียว
ไดแ้ก่ ตวัแปรทางดา้นลกัษณะของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland Characteristics) ไดแ้ก่ ประเภท ขนาด และ
กิจกรรมเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ า และตวัแปรทางดา้นลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Characteristics) ของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ รายไดน้กัท่องเท่ียว และประเภทของนกัท่องเท่ียว 
อยา่งไรก็ตาม การศึกษาการประเมินมูลค่าน้ี ใชว้ิธีการประเมินมูลค่าแบบทุติยภูมิ คือวธีิการโอนมูลค่า 
โดยท่ีขอ้มูลมูลค่าท่ีถูกใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ี ถูกเก็บรวบรวมมาจากการศึกษาประเมิน
มูลค่าแบบปฐมภูมิ ซ่ึงแต่ละงานการศึกษาก็ใชว้ิธีการประเมินมูลค่าท่ีแตกต่างกนัไป และการประเมิน
มูลค่าแต่ละวิธีก็มีวตัถุประสงค ์วิธีการศึกษาและสมติฐานในการศึกษาท่ีแตกต่างกนั วิธีการประเมิน
มูลค่าท่ีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลต่อความแปรปรวนของมูลค่าความยนิดีจะจ่ายท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น
จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเพิ่มตวัแปรวิธีการประเมินมูลค่าเพื่อควบคุมความแปรปรวนดงักล่าวท่ีอาจ
เกิดข้ึน สามารถอธิบายกรอบแนวคิดดงักล่าวได ้ดงัแผนภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิด 

3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
จากวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบจ าลอง Meta-regression เพื่ อใช้ในการประเมินมูลค่าด้าน
นนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในประเทศไทย ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการคดัเลือกและรวบรวมขอ้มูลมูลค่าพื้นท่ี
ชุ่มน ้ าผา่นแหล่งสารสนเทศต่างๆ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศจากส านกัหอสมุด ซ่ึง
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงาน
การศึกษา ฐานขอ้มูลการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มซ่ึงงานการศึกษาเหล่าน้ีไดแ้สดงบรรณานุกรมใน
การเช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้า ในการศึกษา
คร้ังน้ี ส่วนใหญ่ไดร้วบรวมขอ้มูลงานศึกษาปฐมภูมิ (Primary Valuation Studies) โดยสืบคน้ผา่นการ
อา้งอิงในบรรณานุกรมจากการศึกษาและฐานขอ้มูลการประเมินมูลค่าท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1) Brander et al. (2006), The empirics of wetland valuation: A comprehensive summary and 
a Meta-analysis of the literature, Environmental & Resources Economics (33). 

 

1)  Wetland Characteristics 
- Wetland types 
- Wetland size 
- Recreational activities 

2)  Socio-Economic Characteristics 
- Average income of tourist 
- Tourist types 
 

3) Valuation Methods 
- Contingent Valuation Method (CVM) 
- Travel Cost Method (TCM) 
- Other Methods 

 
 
 Willingness to Pay (WTP) 
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 2) The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Southeast Asia (ASEAN TEEB) 
Valuation Database (2010) 
 3) Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) เ ข้ า ถึ ง ไ ด ้
www.eepsea.org 
 4) Gulf of Mexico: Ecosystem Services Valuation Database เขา้ถึงได ้www.gecoserv.org 

3.4  วธีิการรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับการเก็บรวบรวมเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ ผูศึ้กษาไดท้  าการคดัเลือกงานการศึกษาท่ีมีปัจจยัต่างๆ 
สัมพนัธ์ (Relevance) กบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าประเทศไทย และเป็นงานท่ีมีคุณภาพ (Quality) เพื่อใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง (Observation) ในการศึกษา อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์ผลท่ีมีความสมเหตุสมผลและ
น่าเช่ือถือ ทั้ งน้ีได้ยึดหลักการประเมินงานการศึกษาปฐมภูมิของ Desvouseg et al. (1998) และ 
Brander (2010) เป็นแนวทางในการคดัเลือกงานการศึกษาปฐมภูมิ ซ่ึงไดร้ะบุขอบเขตการประเมินงาน
การศึกษาปฐมภูมิไว ้3 เกณฑห์ลกั ดงัน้ี 

 1) ความเหมาะสมของวธีิการศึกษาการประเมินมูลค่า (Scientific soundness) ของงานปฐมภูมิ 
กล่าวคือ เป็นงานการศึกษาท่ีมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความเหมาะสม วิธีการประเมินมูลค่า
มีความเหมาะสม เช่น จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมากวิธีการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 

 2) ความความสัมพนัธ์ (Relevance) งานการศึกษาปฐมภูมิท่ีคดัเลือกมาจากแต่ละ Study site 
จะตอ้งประกอบไปดว้ยความเหมือนดา้นต่างๆ ของการประเมินตาม Policy site กรณีการศึกษาคร้ังน้ี
ก าหนดให ้Study site จะตอ้งมีความสอดคลอ้งและมีลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

2.1) ประเภทของระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ พื้นท่ีชุ่มน ้า  
2.2) บทบาทหน้าท่ีและประโยชน์ (Baseline provision) คือ ประโยชน์ในเชิงนนัทนาการ 

(Recreational)  
2.3) ป ระช าก รผู ้ ท่ี ไ ด้ รั บ ผ ล ป ระโยชน์  (Population of affected beneficiaries) คื อ 

นกัท่องเท่ียวเชิงนนัทนาการ (Recreationist)  
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดพ้ยายามการรวบรวมขอ้มูลการประเมินมูลค่าภายในขอบเขตภูมิภาค
เอเชีย เน่ืองจากเป็นภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย ซ่ึงมีสมติฐานว่าลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคมและประชากรมีความคลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุด 
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 3) ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษามีเพียงพอ (Richness of information) การศึกษาปฐมภูมิควรจะให้
รายละเอียดและข้อมูลประกอบการศึกษาอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลท่ีใช้ในแบบจ าลองการ
ประมาณมูลค่า 

ผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลมูลค่าเพื่อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะห์ฟังก์ชนัการโอนมูลค่าโดย
ไดร้วบรวมงานการศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้าแบบปฐมภูมิ มุ่งเนน้ท่ีการประเมินมูลค่าในเชิง
นนัทนาการในพื้นท่ีศึกษา (Study site) ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียเท่านั้นซ่ึง
สามารถรวบรวมงานการศึกษาแบบปฐมภูมิได้ทั้ งหมดจ านวน  54 งานการศึกษา แบ่งเป็นงาน
การศึกษาของ Study site ในประเทศไทยจ านวน 24งาน และงานการศึกษาของ Study site ใน ประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียจ านวน 30 งาน ประกอบไปดว้ยการศึกษาในประเทศต่างๆ 10 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกมัพูชา ประเทศ
ศรีลงักา ประเทศจีน ประเทศปากีสถาน ประเทศอินเดีย และประเทศบงัคลาเทศ ซ่ึงได้จ  านวนงาน
การศึกษาและมูลค่า ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 จากงานการศึกษาทั้งหมดสามารถรวบรวมขอ้มูลมูลค่า
เชิงนันทนาการทั้งหมดจ านวน 98 มูลค่า เน่ืองจากว่ามีบางงานการศึกษาท่ีมีการศึกษาและประมาณ
มูลค่ามากกว่า 1 มูลค่า ท าให้มีจ  านวนมูลค่ามากกว่าจ านวนงานท่ีศึกษาโดยเฉล่ียจะได้ขอ้มูลมูลค่า
จ านวน 1.94 ค่าต่อหน่ึงงานการศึกษา โดยศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2555 

ตารางที ่3.2 จ  านวนงานและมูลค่าจากงานการศึกษาของประเทศต่างๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
ที ่ ประเทศ จ านวนงานการศึกษา จ านวนมูลค่า มูลค่าเชิงนันทนาการเฉลีย่* 
1 ไทย 24 39 156.87 

2 มาเลเซีย 11 20 22.47 

3 ฟิลิปปินส์ 4 11 31.09 

4 เวยีดนาม 3 11 14.92 

5 จีน 3 5 32.86 

6 อินโดนีเซีย 2 3 4.41 

7 อินเดีย 2 4 6.58 

8 บงัคลาเทศ 2 1 51.52 

9 กมัพชูา 1 2 15.45 

10 ศรีลงักา 1 1 5.40 

11 ปากีสถาน 1 1 160.11 
รวม 54 98 88.74 

หมายเหต:ุ * หน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง ณ ราคาอา้งอิง ปี พ.ศ. 2555 
ท่ีมา: จากการรวบรวมขอ้มูล 
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3.5 แบบจ าลอง 
แบบจ าลอง Meta-regression ท่ีจะใช้ในการประเมินมูลค่าด้านนันทนาการพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศ
ไทยคร้ังน้ี จะถูกประมาณโดยวิธีการวิเคราะห์แบบพหุระดบั (Multilevel modeling) โดยมีรายละเอียด
ดงัสมการท่ี (3.1) 

  ijj

E

ij

EW

ij

WS

ij

S

ij euxxxWTP  ln     (3.1) 

        ก าหนดให ้i และ j คือ ขอ้มูลมูลค่าท่ี i จากงานการศึกษา (ผูแ้ต่ง) ท่ี j 
  WTP คือ เวคเตอร์ Natural logarithm มูลค่าความยนิดีจะจ่ายพื้นท่ี 
      ชุ่มน ้าหน่วยวดัเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี โดยใช ้
      ราคาอา้งอิงปี พ.ศ. 2555 
    α คือ ค่าคงท่ี (Constant term)  

       
EWS  ,,  คือ เวคเตอร์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

    XS คือ เวคเตอร์ของตวัแปรลกัษณะการศึกษา (Study   
      characteristics) ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแปรหุ่นวธีิการประเมิน 
      มูลค่า (Valuation method) และกลุ่มตวัแปรหุ่นรูปแบบของ
      การตีพิมพ ์(Publication type) 
    XW คือ เวคเตอร์ตวัแปรลกัษณะพื้นท่ีชุ่มน ้า (Wetland   
      characteristics) ไดแ้ก่ ขนาดของพื้นท่ีชุ่มน ้า (Wetland size) 
    XE คือ เวคเตอร์ของตัวแปรลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม (Socio-
      Economic characteristics) ไดแ้ก่ รายไดข้อง  
      นักท่องเท่ียว (Average income of tourist) และประเภทของ
      นกัท่องเท่ียว (Tourist types) 

     eij คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error term)ของข้อมูลมูลค่าภายใน
      งานการศึกษาเดียวกนั (Level 1)โดยมีการกระจายแบบปกติ   
      e~ N ),0( 2

e  
    ju  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error term) ระหว่างงานการศึกษา 
      (Level 2) โดยมีการกระจายแบบปกติ µ~ N ),0( 2

u  
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ตารางที ่3.3 ค  าอธิบายตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา 

เหตุผลท่ีเลือกใช้การประมาณแบบจ าลองโดยวิธีพหุระดับ เน่ืองจากลกัษณะของขอ้มูลมูลค่าท่ีใช้
ศึกษามีลกัษณะเป็นล าดบัชั้น (Hierarchies) กล่าวคือ ขอ้มูลมูลค่าเชิงนันทนาการท่ีรวบรวมมาไดม้า
จากหลายงานการศึกษา (ผูแ้ต่ง) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างระหว่างผูแ้ต่งอาจจะส่งผลต่อความ
แปรปรวนของมูลค่าท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีดว้ย ซ่ึงคุณสมบติัพิเศษของการวิเคราะห์พหุระดบัจะสามารถ
ทดสอบอิทธิพลของผูแ้ต่ง (Authorship effect) ได้ด้วย ดังนั้น ในการศึกษาน้ี จึงได้ก าหนดให้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนออกเป็น 2 ระดบั คือ การวิเคราะห์ระดบัขอ้มูลมูลค่าภายใตผู้แ้ต่งเดียวกนั 
(estimated value) เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนในระดบัท่ี 1  2

e  และการวิเคราะห์ระดบักลุ่มผู ้
แต่ง (authors) ของแต่ละงานการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนในระดบัท่ี 2  2

u  เพื่อท า
การทดสอบอิทธิพลของผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกนั ท่ีอาจมีผลต่อความแปรปรวนของมูลค่าท่ีรวบรวมได ้

สมมติฐานการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวิจยั โดยระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ตามกบัตวัแปรอิสระต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 

กลุ่ม ตวัแปร ตวัแปรย่อย ค าอธิบาย 
Dependent 
variable 

 WTP ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อคร้ัง (พ.ศ.2555) (ln) 

Study 
characteristics 
(XS) 

Valuation 
methods 

CVM  ตวัแปรหุ่น CVM  = 1, อ่ืนๆ = 0 

TCM  ตวัแปรหุ่นTCM = 1, อ่ืนๆ = 0 

Publication 
types 

Journal article ตวัแปรหุ่น  Journal article = 1, อ่ืนๆ = 0 

Wetland 
characteristics   
(XW) 

Size Wetland size ขนาดพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า (ตารางกิโลเมตร: ln) 
Types Wetland Types ตวัแปรหุ่น  Saltwater = 1, Freshwater = 0 

Recreational 
activities 

Fishing ตวัแปรหุ่น  Fishing = 1, อ่ืนๆ = 0 
Swimming ตวัแปรหุ่น  Swimming = 1, อ่ืนๆ = 0 
Diving ตวัแปรหุ่น Diving = 1, อ่ืนๆ = 0 
Boating ตวัแปรหุ่น Boating = 1, อ่ืนๆ = 0 

Bird watching ตวัแปรหุ่น  Bird watching = 1, อ่ืนๆ = 0 

Viewing ตวัแปรหุ่น Viewing = 1, อ่ืนๆ = 0 

Socio-economic 
characteristics 
(XE) 

Income 
Average income of 
tourist 

รายไดเ้ฉล่ียของนกัท่องเท่ียว (ดอลลาร์สหรัฐฯ: ln) 

Tourist  Tourist types ตวัแปรหุ่น Domestic = 1, Foreign = 0 
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 1) วธีิการประเมินมูลค่า (Valuation Method) วธีิการประเมินมูลค่าท่ีแตกต่างกนั อาจจะมีผลต่อ
มูลค่าท่ีแตกต่างกนัดว้ย จากการศึกษาของ Brander et al. (2006) และ Vera Camacho-Valdez (2013) 
ไดร้ะบุวา่การประเมินมูลค่าดว้ยวิธีแบบ CVM มีแนวโนม้ท่ีไดมู้ลค่าท่ีประเมินสูงกวา่วิธีการประเมิน
รูปแบบอ่ืนๆ แต่ในทางตรงกนัขา้มการศึกษาของ Woodward และ Wui (2001) พบวา่การประเมินมูล
ค่าท่ีไดจ้ากวธีิ CVM มกัจะมีมูลค่าต ่า ซ่ึงยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่ชดั แต่พบวา่การศึกษาส่วนใหญ่วธีิ CVM 
มีแนวโนม้จะให้ค่าประเมินท่ีสูง ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานวา่ วิธีการประเมิน
แบบ CVM น่าจะมีผลต่อมูลค่าความยนิดีจะจ่ายมากกวา่วธีิการอ่ืนๆ 

 2) รูปแบบการตีพิมพ์ (Publication types) คาดว่ารูปแบบการตีพิมพ์ท่ีแตกต่างกัน อาจจะ
เก่ียวข้องกบัคุณภาพของการศึกษาท่ีถูกตีพิมพ์ จากการทบทวนวรรณกรรม Woodward และ Wui 
(2001) ระบุวา่คุณภาพการศึกษามีผลต่อมูลค่าท่ีประเมินได ้

 3) รูปแบบของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland types) คาดวา่พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีแตกต่างกนั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการใชก้็จะแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะมีผลต่อความยนิดีจะจ่ายท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

 4) ขนาดของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland size) คาดว่าขนาดของพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีความสัมพนัธ์แปรผนั
ตรงกบัมูลค่าความยินดีจะจ่าย กล่าวคือ พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และการ
ท ากิจกรรมดา้นนนัทนาการท่ีหลากหลาย ท าใหมู้ลค่าความยนิดีจะจ่ายสูงตามไปดว้ย 

 5) กิจกรรมเชิงนนัทนาการ (Recreation activities) คาดวา่กิจกรรมท่ีแตกต่างกนั ประโยชน์และ
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมก็จะแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะมีผลต่อมูลค่าความยินดีจะจ่ายท่ี
แตกต่างกนัดว้ย 

 6) รายได้ เฉ ล่ี ยของนักท่ องเท่ี ยว  (Average income of tourist) คาดว่ารายได้ เฉ ล่ี ยของ
นกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าความยินดีจะจ่าย กล่าวคือถา้นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้ง 
น่าจะมีมูลค่าความยนิดีจะจ่ายเพื่อประโยชน์ดา้นนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้าสูงตามไปดว้ย 

 7) ประเภทของนกัท่องเท่ียว (Tourist types) คาดวา่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ (Foreign tourist) จะมี
มูลค่าความยินดีจ่ายเพื่อการประโยชน์เชิงนันทนาการมากกว่านักท่องเท่ียวในประเทศ (Domestic 
tourist) 

3.6 วธีิการศึกษา วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าในประเทศไทยคร้ังน้ีมีวิธีการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 1) ตรวจสอบ คดัเลือกและรวบรวมงานศึกษาปฐมภูมิจาก Study site ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
พื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทย (Policy site) แล้วสร้างของฐานขอ้มูลรายละเอียดท่ีอธิบายถึงท่ีมาของ
การศึกษาปฐมภูมิ (Metadata) เช่น ช่ือผู ้แต่ง ปี ท่ี เขียน ช่ือเร่ือง รวมถึงข้อมูลตัวแปรต่างๆ ใน
แบบจ าลอง ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลตวัแปรตาม คือ มูลค่าความยินดีจ่าย (WTP) และตวัแปรอิสระใน
แบบจ าลอง Meta-regression จากงานแต่ละงานเพื่อน ามาใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง (Observation) ส าหรับ
การสร้างแบบจ าลอง Meta-regression 

 2) ขั้นการปรับมูลค่า เน่ืองจากมูลค่าเชิงนนัทนาการ (WTP) ท่ีรวบรวมไดจ้ากงานการศึกษา
ปฐมภูมิแต่ละงานนั้น มีการรายงานขอ้มูลมูลค่าท่ีมีหน่วยวดั (Units) ปีท่ีศึกษา (Year study) และสกุล
เงิน (Currency) ท่ีแตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องมีการปรับมูลค่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้
สามารถท าการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ไดโ้ดยตรง ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดให้มีการปรับมูลค่าให้
มีหน่วยวดัเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี โดยใชร้าคาอา้งอิงปี พ.ศ. 25556 ปรับอ านาจซ้ือและ
อตัราแลกเปล่ียนโดยใชต้วัแปลงค่าความเท่าเทียมกนัของอ านาจซ้ือ (PPP conversion factor) และปรับ
ระดบัราคาโดยใช้ GDP deflators ในกรณีท่ีมีรายงานผลขอ้มูลมูลค่าเป็นหน่วยเงินท่ีไม่ใช่หน่วยเงิน
ทอ้งถ่ินของประเทศนั้นๆ (Secondary currency) เช่น การประเมินมูลค่าในประเทศเวียดนาม แต่ตวัเลข
มูลค่าท่ีเผยแพร่มีหน่วยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตน้ ควรปรับหน่วยเงินเร่ิมแรกให้เป็นหน่วย
เงินท้องถ่ินของประเทศ Study site นั้นก่อน แล้วจึงท าการปรับอ านาจซ้ือ และปรับระดบัราคาด้วย
ตามล าดับ ทั้ งน้ีสามารถเข้าถึงข้อมูล PPP conversion factor และGDP deflator ได้จาก World Bank 
World Development Indicator โดยมีกระบวนการปรับมูลค่าได ้ดงัน้ี 
 2.1) ป รับอ าน าจ ซ้ื อและอัตราแลก เป ล่ี ยน  (Purchasing Power and Currency 
Adjustment) เพื่อสะทอ้นความแตกต่างของอ านาจในการซ้ือและอตัราแลกเปล่ียนของประเทศต่างๆ
โดยการปรับมูลค่าคร้ังท่ี 1 (First Adjustment)7ดงัน้ี 
    WTPP1 = WTPS× (EP / ES)       (3.2) 

                                                           
6ข้อมูลล่าสุด ณ ปัจจุบัน เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของ World Bank World Development Indicator สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPPC.RF 
7ขอ้มูลมูลค่าบางมูลค่าไดถู้กประเมินโดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ดงันั้นกรณีการปรับอ านาจซ้ือและอตัราแลกเปล่ียนควรปรับโดยใช ้
PPP conversion factor ของประเทศทอ้งถ่ินของนกัท่องเท่ียว (tourist originate) แต่ในการศึกษาน้ี เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติมา
จากหลากหลายประเทศและหลากหลายทวีป และบางงานการศึกษาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับจ านวนและแหล่งท่ีมาของ
นกัท่องเท่ียวจากต่างชาติ ท  าให้ระบุไดย้ากวา่ควรจะใชป้ระเทศใดเป็นตวัแทนในการปรับมูลค่า ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงใชวิ้ธีการปรับปรับ
อ านาจซ้ือและอตัราแลกเปล่ียนเหมือนกนักบักรณีการปรับค่าของนกัท่องเท่ียวในประเทศ คือ ใช ้PPP conversion factor ของ study site 
ร่วมกบั ของ policy site ในการปรับค่า พึงระลึกไวว้า่วิธีการดงักล่าวอาจจะไม่ใช่วิธีท่ีสมเหตุสมผลนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล
ท่ีมีอยู ่ท  าให้จ  าเป็นตอ้งปรับค่าตามวิธีการขา้งตน้  
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 2.2) ป รับ ดัช นี ราค า  (Price Index Adjustment) เพื่ อ ส ะท้ อน ให้ เห็ น ถึ งก าร
เปล่ียนแปลงของราคาในช่วงเวลาต่างๆ โดยการปรับมูลค่าคร้ังท่ี 2 (Second Adjustment) ดงัน้ี  
    WTPP2 = WTPP1× (DP / DS)       (3.3) 
 โดยท่ี WTPPi คือ มูลค่าความยินดีจะจ่ายของประเทศไทย (หน่วยเงินบาท) จากการปรับค่า
    คร้ังท่ี iโดยท่ี i = 1, 2 
  WTPS คือ มูลค่าความยนิดีจะจ่ายเร่ิมแรกของประเทศจากกลุ่มตวัอยา่ง  
    (หน่วยเงิน: สกุลเงินของแต่ละ Study site) 
  EP คือ Purchasing Power Parity (PPP) conversion factor8 ของประเทศไทย 
    (Policy site)  
  ES คือ Purchasing Power Parity (PPP) conversion factor ของประเทศพื้นท่ีศึกษา
    (Study site) 
   DP คือ ดชันี DGP deflator ของประเทศไทย (Policy site) ปี พ.ศ. 2555  
   DS คือ ดชันี DGP deflator ของประเทศไทย (Policy site) ปี พ.ศ. ท่ีประเมินมูลค่า
    ของพื้นท่ีศึกษา (Study site)  
  2.3) แปลงมูลค่าจากหน่วยบาท เป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ แปลงโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ปี พ.ศ. 2555 
  นอกจากน้ีขอ้มูลของตวัแปรอิสระท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณอ่ืนๆ ตอ้งมีการปรับค่าให้
เป็นหน่วยเดียวกนั ไดแ้ก่  
   1. ขนาดพื้นท่ีชุ่มน ้า ปรับหน่วยเป็นตารางกิโลเมตรจากขอ้มูลขนาดพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ี
รวบรวมมาได้ทั้ งไทยและเอเชีย ประกอบไปด้วยหน่วยพื้นท่ีหลัก 3 ประเภท คือ หน่วยตาราง
กิโลเมตร (km2) หน่วยเฮกตาร์ (ha) และหน่วยไร่ ซ่ึงสามารถปรับจากหน่วยวดัอ่ืนๆ ให้เป็นหน่วย
ตารางกิโลเมตรได ้ดงัน้ี 
     1.1 พื้นท่ี 1 km2 เท่ากับ 100 ha ดังนั้ นสามารถแปลงหน่วย ha เป็น km2 
โดยการหารค่าดว้ย 100 
     1.2 พื้นท่ี 1 km2 เท่ากับ 625 ไร่ ดังนั้ นสามารถแปลงหน่วยไร่ เป็น km2 
โดยการหารค่าดว้ย 625 
   2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนักท่องเท่ียว ปรับหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวในการศึกษามาจากหลายประเทศและส่วนใหญ่มกัจะน าเสนอรายไดต่้อเดือน

                                                           
8ตวัแปลงความเท่าเทียมกนัของอ านาจซ้ือ (Purchasing power parity conversion factor) คือ จ  านวนเงินสกุลทอ้งถ่ินท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ซ้ือ
สินคา้และบริการจ านวนเดียวกนัในตลาดภายในประเทศ เหมือนกบัการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซ้ือสินคา้และบริการจ านวน
เดียวกนัในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา เขา้ถึงได ้http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP 
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เป็นหน่วยเงินสกุลทอ้งถ่ินของแต่ละประเทศนั้น และเป็นรายได้ในปีท่ีประเมินมูลค่า ดงันั้นจึงตอ้ง
ปรับค่าให้เป็นหน่วยเดียวกนั คือ หน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ณ ราคาอา้งอิงปี พ.ศ. 2555 สามารถ
ปรับค่าได ้ดงัน้ี 
  2.1 ปรับอ านาจซ้ือและอัตราแลกเปล่ียน (Purchasing Power and Currency 
Adjustment) เพื่อสะทอ้นความแตกต่างของอ านาจในการซ้ือและอตัราแลกเปล่ียนของประเทศต่างๆ
โดยการปรับมูลค่าคร้ังท่ี 1 (First Adjustment) ดงัน้ี 
     INCOMEP1 = INCOMES× (EP / ES)    (3.4) 
   2.2 ปรับดัชนีราคา (Price Index Adjustment) เพื่ อสะท้อนให้ เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของราคาในช่วงเวลาต่างๆ โดยการปรับมูลค่าคร้ังท่ี 2 (Second Adjustment) ดงัน้ี  
     INCOMEP2 = INCOMEP1× (DP / DS)    (3.5) 
 โดยท่ี INCOMEPi คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน (หน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) จากการปรับค่า
     คร้ังท่ีiโดยท่ี i = 1, 2 
  INCOMES คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเร่ิมแรกของประเทศจากกลุ่มตวัอยา่ง  
     (หน่วยเงิน: สกุลเงินของแต่ละ Study site) 
    EP คือ Purchasing Power Parity (PPP) conversion factor ของประเทศ 
     Study site  
    ES คือ Purchasing Power Parity (PPP) conversion factor ของประเทศ
     สหรัฐอเมริกา 
    DP คือ ดชันี DGP deflator ของประเทศ Study site ปี พ.ศ. 2555  
    DS คือ ดชันี DGP deflator ของประเทศ Study site ปี พ.ศ. ท่ีประเมินมูลค่า
 ส าหรับกรณีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นักท่องเท่ียวต่างชาติของแต่ละ Study site มาจาก
หลากหลายประเทศ ดังนั้ นจึงไม่สามารถระบุให้เป็นประเทศใดประเทศหน่ึงได้ ดังนั้ น กรณีการ
ค านวณรายไดน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จึงใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weigh mean) ของ GDP 
per capita based on purchasing power parity (PPP)9 ปี พ.ศ. 2555 ตามประเทศแหล่งท่ีมา (Original 
country) ของนกัท่องเท่ียว เพื่อใช้เป็นขอ้มูลรายไดข้องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส าหรับแต่ละ Study 
site 
 ตวัแปรเชิงปริมาณทุกตวัแสดงในรูปของ Natural logarithm ซ่ึงจะช่วยบรรเทาปัญหาความ
แปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) 

                                                           
9บางงานการศึกษาไม่ปรากฏขอ้มูลรายไดน้กัท่องเท่ียว จึงประมาณรายไดน้กัท่องเท่ียวดว้ย GDP per capita based on purchasing power 
parity (PPP) ปี พ.ศ. 2555 ของประเทศ Study site นั้น หารดว้ย 12 เพ่ือแปลงค่าเป็นรายไดต่้อเดือน 
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 3) น าขอ้มูลมูลค่าเชิงนนัทนาการท่ีไดท้  าการปรับค่าแลว้มาน าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) ได้แก่  ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) ค่ากลาง (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่ าสุด 
(Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อพิจารณาลกัษณะการกระจายของ
ขอ้มูล 

 4) ประมาณ Meta regression จากขอ้มูลมูลค่าท่ีไดป้รับมูลค่าแลว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์พหุ
ระดบั (Multilevel)10 ในรูปสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Function) โดย
พจิารณาค่า t – Statistic เพื่ออธิบายอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตามนอกจากน้ียงัตอ้งท า
การทดสอบอิทธิพลของผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกนั (Authorship effect) โดยมีสมมติฐานการทดสอบ ดงัน้ี 
   H0 : 2

u = 0 หรือ ความแปรปรวนของมูลค่าจากงานการศึกษา (ผูแ้ต่ง) ท่ีแตกต่างกนัเท่ากบั
ศูนย ์
   H1 : 2

u 0 หรือ ความแปรปรวนของมูลค่าจากงานการศึกษา (ผูแ้ต่ง) ท่ีแตกต่างกันไม่
เท่ากบัศูนย ์
 ค านวณหาค่าสถิติ Likelihood ratio เพื่อทดสอบอิทธิพลจาการใช้งานการศึกษา (ผูแ้ต่ง) ท่ี
แตกต่างกนั สามารถค านวณได ้ดงัน้ี 

 Likelihood ratio statistics = (-2*loglikelihood level 1) – (-2*loglikelihood level 2) (3.6) 

 น าค่าสถิติLikelihood ratio ท่ีค  านวณได้ไปเปรียบเทียบกบัการกระจายแบบไคสแควร์ (Chi-
square) ณ ระดบัขั้นความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากบั 1 
 จากการทดสอบอิทธิพลของผูแ้ต่ง หากผลการทดสอบไดข้อ้สรุปว่า ผูแ้ต่งมีอิทธิพลต่อความ
แปรปรวนของมูลค่า จึงพิจารณาระดบัของอิทธิพลของผูแ้ต่งท่ีมีผลต่อความแปรปรวนของขอ้มูล
มูลค่าทั้งหมด สามารถค านวณหาสัดส่วนความแปรปรวนของมูลค่าอนัเกิดจากอิทธิพลของผูแ้ต่งโดย
ใช ้Variance partition coefficient หรือ VPC สามารถค านวณได ้ดงัน้ี 

        VPC  =   
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 5) ตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยการทดสอบความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า (Transfer 
error) การทดสอบความสมเหตุสมผลและความน่าเช่ือถือของผลการโอนมูลค่าจะตรวจสอบโดย
วิธีการประเมินผลการโอนมูลค่าเทียบกับขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทุกๆ ตวัในการศึกษา (In-sample 
performance) ประเมินผลจากค่าสัมบูรณ์เฉล่ียของร้อยละความคลาดเคล่ือนในการโอนมูลค่า (Mean 
                                                           
10ประมาณการถดถอยโดยการวิเคราะห์แบบพหุระดบั โดยใชโ้ปรแกรม MLwiN 2.31 
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Average Percentage Error: MAPE) ซ่ึงเป็นการค านวณหาค่าร้อยละความแตกต่างของขอ้มูลมูลค่าท่ี
ประมาณไดจ้ากแบบจ าลองและมูลค่าจริงจากกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อพิจารณาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนกบั
ทุกมูลค่า โดยแสดงในรูปของค่าเฉล่ียสามารถค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี  

  MAPE (%) = N
WTP

WTPWTP

nobservatio

nobservatioestimate 















100    (3.8) 

  โดยท่ี WTPestimate คือ มูลค่าความยนิดีจะจ่ายท่ีประมาณจากแบบจ าลอง Meta- 
      Regression  
   WTPobservation คือ มูลค่าความยนิดีจะจ่ายจากตวัอยา่ง 
   N  คือ จ านวนตวัอยา่ง 
 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการยอมรับผลการโอนมูลค่าและความน่าเช่ือถือของฟังก์ชันมูลค่าท่ีได้
ประมาณข้ึน จึงก าหนดขอบเขตของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่าไวไ้ม่เกินร้อยละ40 
ตามขอ้เสนอของ Ready และ Navrud (2006) เพื่อใชป้ระเมินและยอมรับผลมูลค่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง 
 6) การวเิคราะห์ แยกแยะ และพยายามคน้หาสาเหตุความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการโอน
มูลค่าวา่มีสาเหตุท่ีมาอย่างไร ซ่ึงการศึกษาของ Sapna Kaul et al. (2013) ไดเ้สนอว่าในการพฒันาผล
การโอนมูลค่าในอนาคต ผูศึ้กษาจ าเป็นจะตอ้งรายงานผลของความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า 
ตลอดจนวนิิจฉยัวา่ผลของความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนมากหรือนอ้ยไดอ้ยา่งไร ในการศึกษาน้ีไดก้ าหนด
แนวทางการตรวจสอบท่ีมาของความคลาดเคล่ือนโดยการแบ่งย่อยความคลาดเคล่ือนออกเป็นกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อพิจารณาความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่าจากแต่ละกลุ่มตวัแปรโดยกลุ่มตวัแปรท่ีใช้
ศึกษา ดดัแปลงตามแนวการศึกษาของ Sapna Kaul et al. (2013) ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแปรลกัษณะของ Study 
siteประเภทพื้นท่ีชุ่มน ้ า รูปแบบการตีพิมพ์ วิธีการประเมินมูลค่า ขนาดพื้นท่ีชุ่มน ้ า โดยค่าความ
คลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่าจะถูกแสดงแยกตามประเภทของแต่ละตวัแปร โดยจะแสดงค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่ากลาง (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) เพื่อพิจารณาลกัษณะการกระจายของค่าความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า 

  เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของค่าความคลาดเคล่ือนในการโอนมูลค่า 
สามารถทดสอบดว้ยวธีิการ ดงัน้ี 
  1. การทดสอบ 2 กลุ่ม ทดสอบโดยใช ้t-test ไดแ้ก่ 
  1.1 กลุ่มตวัแปรลกัษณะของ Study site ซ่ึงได้แบ่งค่าความคลาดเคล่ือนจาก
การใชก้ลุ่มตวัอยา่งของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย 
  1.2 ประเภทพื้นท่ีชุ่มน ้ า ไดแ้บ่งค่าความคลาดเคล่ือนจากการใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ี
ประเมินจากพื้นท่ีชุ่มน ้าน ้าจืดและน ้าเคม็ 
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  1.3 รูปแบบการตีพิมพ ์ไดแ้บ่งค่าความคลาดเคล่ือนจากการใชก้ลุ่มตวัอยา่งมา
จากการตีพิมพป์ระเภทบทความจากวารสารเชิงวชิาการ (Academic journal article) และการตีพิมพเ์ชิง
วชิาการท่ีมีการเผยแพร่ในขอบเขตจ ากดั หรือ Grey literature 
  2. การทดสอบมากกวา่ 2 กลุ่ม ทดสอบโดยใช ้ANOVA หรือ F-test ไดแ้ก่ 
  2.1 วิธีการประเมินมูลค่า ได้แบ่งวิธีการประเมินค่าออกเป็น 3 วิธี คือ CVM 
TCM และวธีิการประเมินมูลค่าอ่ืนๆ (Choice Experiment, Market Price Method) 
   2.2 ขนาดพื้นท่ีชุ่มน ้ า ได้แบ่งขนาดพื้นท่ีชุ่มน ้ าออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด
ใหญ่ (มากกวา่ 100 ตารางกิโลเมตร) ขนาดกลาง (50 - 100 ตารางกิโลเมตร) และขนาดเล็ก (น้อยกว่า 
50 ตารางกิโลเมตร) 

 7) การประเมินมูลค่าความยินดีจะจ่ายเชิงนนัทนาการ โดยการน าแบบจ าลองMeta-regression 
ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพยากรณ์มูลค่าโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัแปรอิสระแต่ละตวัในแบบจ าลอง Meta 
Regression ท่ีเป็นข้อมูลเฉพาะของพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเป็น Policy site ของประเทศไทย และน าข้อมูลท่ี
รวบรวมมาไดไ้ปแทนค่าใน Meta-regression เพื่อค านวณหามูลค่าความยินดีจะจ่ายเพื่อนันทนาการ
ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า โดยจะท าการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีบทบาทในเชิงนนัทนาการแต่ยงัไม่ไดรั้บ
การประเมินมูลค่า ไดแ้ก่ พื้นท่ีชุ่มน ้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเกาะ
ระ เกาะพระทอง จงัหวดัพงังา 


