
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว
จากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในรูปแบบพาแนล ซ่ึง
ประกอบไปด้วยอนุกรมเวลาและข้อมูลภาคตดัขวาง โดยวิธีการศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
พาแนลโคอินทิเกรชนั สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาในการทดสอบพาแนลยนิูทรูท 6 วิธี ไดแ้ก่ วิธี Levin, Lin and Chu 
(LLC) Test วิธี Breitung Test วิธี Hadri Test วิธี Im, Pesaran and Shin (IPS) Test และวิธี Fisher – 
Type Test โดยใช ้Fisher – ADF และ Fisher – PP โดยการก าหนดให้มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลาท่ี
แตกต่างกนัไป (Bornhorst and Baum, 2001) 

ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาในการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั คือการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลองท่ีศึกษาโดยท าการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวิธี Pedroni Test 
และวิธี Kao Test และเม่ือท าการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัเสร็จแล้ว หากผลท่ีไดร้ะบุว่า
แบบจ าลองดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัแลว้ ก็สามารถด าเนินการทดสอบสมการพาแนลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ต่อไปได ้(Kao et al, 1999; Pedroni, 2001) 

ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาในการทดสอบสมการพาแนล โดยมีข้อสมมติของค่าคงท่ีและ
สัมประสิทธ์ิท่ีแตกต่างกนัแบ่งออกเป็นการประมาณค่าแบบ Constant Coefficient Model (Pooled 
Estimator) การประมาณค่าแบบ Fixed-Effects Model และการประมาณค่าแบบ Random Effects 
Model ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการทดสอบ 2 วิธี คือ Hausman Test และ Redundant Fixed 
Effects Test (Moulton and Randolph, 1989) 

ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาในการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนัระหวา่งปัจจยัท่ีมี
ผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศไทยเพื่อดูตวัแปรอิสระ
ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามอย่างไรดว้ยการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนั วิธีประมาณค่า
แบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) การประมาณค่าการเปล่ียนแปลงเชิงพล
วตัรแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Dynamic Ordinary Least Square: DOLS) และและวิธีการของ
โมเมนตใ์นรูปทัว่ไป Generalized Method of Moments (GMM) แลว้ดูวา่แบบจ าลองใดเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนั (Hansen, 1992) 
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4.1 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูท 

ตารางที ่4.1 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Levin, Lin and Chu (LLC) test 
Methodology LLC 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend  
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

Y 
5.25701 
(1.0000) 

2.22858 
(0.9871) 

-2.13592 
(0.0163) 

-2.17277 
(0.0149) 

-3.25848 
(0.0006) 

- 

CPI 
-2.70750 
(0.0034) 

1.14110 
(0.8731) 

-13.1056 
(0.0000) 

- 
-8.92756 
(0.0000) 

- 

GDP 
11.2315 
(1.0000) 

5.98638 
(1.0000) 

-1.59177 
(0.0557) 

0.56845 
(0.7151) 

-2.97602 
(0.0015) 

- 

EX 
-4.27241 
(0.0000) 

2.58371 
(0.9951) 

-2.75193 
(0.0030) 

- 
-4.97610 
(0.0000) 

- 

POL 
-2.28566 
(0.0111) 

-14.2362 
(0.0000) 

-2.90499 
(0.0018) 

- - - 

LAW 
-3.91248 
(0.0000) 

-5.68194 
(0.0000) 

-9.60945 
(0.0000) 

- - - 

GAS 
2.92897 
(0.9983) 

-3.90296 
(0.0000) 

-2.33025 
(0.0099) 

-6.51847 
(0.0000) 

- - 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values  

 4.1.1 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทด้วยวธีิ Levin, Lin and Chu (LLC) Test 

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อจ านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศไทย ไดแ้ก่ ตวัแปร
จ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
ตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ตวัแปร
อตัราแลกเปล่ียนทางการ ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใช้ความรุนแรง ตวัแปรหลกันิติ
ธรรม และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา 
(None) พบวา่ผลการทดสอบมีดงัน้ี 
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 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) Test โดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี และ
แนวโน้มเวลา (None) ท่ีระดับ Level พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตัวแปรดัชนีราคาผู ้บริโภคเชิง
เปรียบเทียบ ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนทางการ ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใช้ความ
รุนแรง และตวัแปรหลกันิติธรรม มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ
ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั และตวั
แปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั 
นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไม่น่ิงดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั 
First Differential หรือ I(1) พบวา่ตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ี
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิง
ท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) แต่ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
ดังนั้นยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความว่าข้อมูลมียูนิทรูท และไม่มีความน่ิงท่ีระดับ First 
Differential จึงน าตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว มาทดสอบท่ีระดับ Second 
Differential หรือ I(2) พบว่า มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
หมายความว่าขอ้มูลไม่มียูนิทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential หรือมีอนัดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 
 ผลการทดสอบด้วยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) Test โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี 
(Individual Intercept) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการ
ใช้ความรุนแรง ตวัแปรหลกันิติธรรม และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวน
นกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปร
ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ตวัแปรอตัรา
แลกเปล่ียนทางการ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมี 
ยูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากับ 0 หรือ I(0) ดังนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีไม่น่ิงดังกล่าว  มาทดสอบท่ีระดับ First 
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Differential หรือ I(1) พบว่าตวัแปรดงักล่าวมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) Test โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและ
แนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวน
นกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปร
ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ตวัแปรอตัรา
แลกเปล่ียนทางการ ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใช้ความรุนแรง ตวัแปรหลกันิติธรรม 
และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
นัน่คือขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ตารางที ่4.2 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Breitung Test 
Methodology Breitung 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

Y - - 
0.98542 
(0.8378) 

- - 
-1.43807 
(0.0752) 

CPI - - 
0.45305 
(0.6747) 

- - 
-1.71102 
(0.0435) 

GDP - - 
2.76109 
(0.9971) 

- - 
-2.39634 
(0.0083) 

EX - - 
2.67364 
(0.9962) 

- - 
-2.93720 
(0.0017) 

POL - - 
1.24410 
(0.8933) 

- - 
-2.86954 
(0.0021) 

LAW - - 
0.16640 
(0.5661) 

- - 
-5.66313 
(0.0000) 

GAS - - 
-1.25665 
(0.1044) 

- - 
5.34018 
(1.0000) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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 4.1.2 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทด้วยวธีิ Breitung Test 

 ผลการทดสอบด้วยวิธี Breitung Test โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา 
(Individual Intercept and Trend) ท่ีระดบั Level พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรทุกตวั ไม่มีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิง
ท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 
ดงันั้นจึงน าขอ้มูลดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั First Differential หรือ I(1) พบวา่ค่าสถิติ ท่ีไดข้อง
ตวัแปรทุกตวั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มี 
ยนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรทุกตวัน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ยกเวน้ตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มี
ความน่ิงท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มาทดสอบท่ีระดบั 
Second Differential หรือ I(2) พบวา่ มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั หมายความว่าขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential หรือมีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 

ตารางที ่4.3 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Hadri Test 
Methodology Hadri 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

Y - 
4.45684 
(0.0000) 

8.79839 
(0.0000) 

- 
1.15639 
(0.1238) 

2.59260 
(0.0048) 

CPI - 
4.11741 
(0.0000) 

4.03046 
(0.0000) 

- 
3.09593 
(0.0010) 

12.4171 
(0.0000) 

GDP - 
4.20414 
(0.0000) 

5.17824 
(0.0000) 

- 
4.65891 
(0.0000) 

11.8309 
(0.0000) 

EX - 
4.07100 
(0.0000) 

6.91805 
(0.0000) 

- 
4.99996 
(0.0000) 

20.7313 
(0.0000) 

POL - 
3.33105 
(0.0004) 

5.13524 
(0.0000) 

- 
5.25700 
(0.0000) 

1.54923 
(0.0607) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.3 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Hadri Test (ต่อ)  
Methodology Hadri 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

LAW - 
4.35605 
(0.0000) 

13.8118 
(0.0000) 

- 
3.68586 
(0.0001) 

23.1889 
(0.0000) 

GAS - 
3.76852 
(0.0001) 

4.60769 
(0.0000) 

- 
0.80471 
(0.2105) 

4.02245 
(0.0000) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

 4.1.3 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทด้วยวธีิ Hadri Test 

 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) ท่ีระดบั 
Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรทุกตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) จึงน าตวัแปรทั้งหมดมาทดสอบท่ีระดบั First 
Differential พบวา่ตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.1 ดังนั้ นยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือข้อมูลไม่มียูนิทรูท ดังนั้ นตวัแปรน่ิงท่ีระดับ First 
Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ส่วนตวั
แปรดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ตวัแปรอตัรา
แลกเปล่ียนทางการ ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใช้ความรุนแรง และตวัแปรหลกันิติ
ธรรม มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปร
ไม่น่ิงท่ีระดบั First Differential หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) ดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไม่น่ิงดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั Second Differential หรือ 
I(2) พบว่าตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใช้ความรุนแรง ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 
ดังนั้ นยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือข้อมูลไม่มียูนิทรูท ดังนั้ นตัวแปรน่ิงท่ีระดับ Second 
Differential  หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 
ส่วนตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั ตวัแปร
อตัราแลกเปล่ียนทางการ และตวัแปรหลักนิติธรรม มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดังนั้นปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Second Differential  หรือไม่มี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 
 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual 
Intercept and Trend)ท่ีระดบั Level First Differential และ Second Differential  พบวา่ค่าสถิติท่ีได้
ของทุกตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้น
ตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level First Differential และ Second Differential  หรือไม่มีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0, 1 และ 2 หรือ I(0), I(1) และ I(2)  

ตารางที ่4.4 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Im, Pesaran and Shin (IPS)  
Methodology IPS 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

Y - 
2.94369 
(0.9984) 

-0.57007 
(0.2843) 

- 
-2.19513 
(0.0141) 

-0.80352 
(0.2108) 

CPI - 
1.70825 
(0.9562) 

-1.80256 
(0.0357) 

- 
-3.78158 
(0.0001) 

- 

GDP - 
6.15092 
(1.0000) 

0.78599 
(0.7841) 

- 
-0.93160 
(0.1758) 

-0.82911 
(0.2035) 

EX - 
2.04686 
(0.9797) 

0.36790 
(0.6435) 

- 
-1.93430 
(0.0265) 

-2.15133 
(0.0157) 

POL - 
-8.42670 
(0.0000) 

0.28437 
(0.6119) 

- - 
-0.33911 
(0.3673) 

LAW - 
-1.83671 
(0.0331) 

-2.44341 
(0.0073) 

- - - 

GAS - 
-1.71212 
(0.0434) 

-0.14215 
(0.4435) 

- - 
2.61681 
(0.9956) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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 4.1.4 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทด้วยวธีิ Im, Pearson and Shin (IPS) Test 

 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Im, Pearson and Shin (IPS) Test  โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี 
(Individual Intercept) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการ
ใช้ความรุนแรง ตวัแปรหลกันิติธรรม และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวน
นกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปร
ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ตวัแปรอตัรา
แลกเปล่ียนทางการ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมี 
ยูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากับ 0 หรือ I(0) ดังนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีไม่น่ิงดังกล่าว  มาทดสอบท่ีระดับ First 
Differential หรือ I(1) พบว่าตวัแปรดงักล่าวมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ยกเวน้ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว ไม่มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั 
หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มีความน่ิงท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวั มาทดสอบท่ีระดบั Second Differential หรือ I(2) พบวา่ มีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิง
ท่ีระดบั Second Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(2) 
 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Im, Pearson and Shin (IPS) Test โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและ
แนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันี
ราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรหลกันิติธรรม มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  นั่นคือข้อมูลไม่มียูนิทรูท ดังนั้ นตัวแปรน่ิงท่ีระดับ Level หรือมีอันดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวั ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนทางการ ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการ
ใชค้วามรุนแรง และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้น
ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไม่น่ิง
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ดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั First Differential หรือ I(1) พบวา่ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนทางการเพียง
ตวัแปรเดียวท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูล
ไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order 
of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั ตวัแปร
เสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มี
ความน่ิงท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรดงักล่าว มาทดสอบท่ีระดบั Second Differential 
หรือ I(2) พบว่า มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความว่า
ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) ยกเวน้ตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย และตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหวั ท่ีไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั หมายความวา่
ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2)   

ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Fisher-ADF test 
Methodology Fisher-Type : ADF 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

Y 
0.43127 
(1.0000) 

1.16082 
(0.9997) 

15.7951 
(0.1056) 

13.9089 
(0.1772) 

23.1322 
(0.0103) 

17.6422 
(0.0613) 

CPI 
38.8322 
(0.0000) 

6.70112 
(0.7533) 

23.4829 
(0.0091) 

- 
33.7400 
(0.0002) 

- 

GDP 
0.00398 
(1.0000) 

0.07742 
(1.0000) 

4.82732 
(0.9024) 

4.31393 
(0.9321) 

14.8044 
(0.1394) 

20.1412 
(0.0279) 

EX 
31.9858 
(0.0004) 

7.38456 
(0.6887) 

8.37873 
(0.5919) 

- 
23.6117 
(0.0087) 

32.7754 
(0.0003) 

POL 
12.5000 
(0.2530) 

64.8837 
(0.0000) 

6.32991 
(0.7868) 

55.2400 
(0.0000) 

- 
12.9017 
(0.2292) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Fisher-ADF test (ต่อ)  
Methodology Fisher-Type : ADF 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

LAW 
25.2129 
(0.0050) 

19.0114 
(0.0401) 

32.4083 
(0.0003) 

- - - 

GAS 
0.66232 
(1.0000) 

18.1321 
(0.0528) 

9.81875 
(0.4565) 

45.4336 
(0.0000) 

- 
0.02674 
(1.0000) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 4.1.5 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทด้วยวธีิ Fisher-ADF 

 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF โดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี 
และแนวโน้มเวลา (None) ท่ีระดับ Level พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิง
เปรียบเทียบ ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนทางการ และตวัแปรหลกันิติธรรม มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 
ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวั ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง และตวัแปรการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ
ขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order 
of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไม่น่ิงดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั First 
Differential หรือ I(1) พบวา่ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง และตวัแปรการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
หมายความว่าข้อมูลไม่มียูนิทรูท และมีความน่ิงท่ีระดับ First Differential หรือมีอนัดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) แต่ตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว ไม่มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั 
หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มีความน่ิงท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรดงักล่าว มา
ทดสอบท่ีระดบั Second Differential หรือ I(2) พบวา่ มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้น
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 
 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช้ Fisher-ADF โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี 
(Individual Intercept) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการ
ใช้ความรุนแรง ตวัแปรหลกันิติธรรม และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวน
นกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปร
ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ตวัแปรอตัรา
แลกเปล่ียนทางการ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมี 
ยูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากับ 0 หรือ I(0) ดังนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีไม่น่ิงดังกล่าว  มาทดสอบท่ีระดับ First 
Differential หรือ I(1) พบว่าตวัแปรดงักล่าวมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ยกเวน้ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว ไม่มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั 
หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มีความน่ิงท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวั มาทดสอบท่ีระดบั Second Differential หรือ I(2) พบวา่ มีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิง
ท่ีระดบั Second Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 
หรือ I(2) 
 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและ
แนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องไทย ตวัแปร
ดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ และตวัแปรหลักนิติธรรม มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้น
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นัน่คือขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวั ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนทางการ ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการ
ใช้ความรุนแรง และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้น
ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบั
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ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไม่น่ิง
ดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั First Differential หรือ I(1) พบวา่ตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศต่อหวั และตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนทางการ มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้น
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั First Differential 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) แต่ตวัแปร
เสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มี
ความน่ิงท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรดงักล่าว มาทดสอบท่ีระดบั Second Differential 
หรือ I(2) พบว่า มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความว่า
ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 

ตารางที ่4.6 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ดว้ยวธีิ Fisher-PP test 
Methodology Fisher-Type : PP 

Variable 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
None Intercept 

Intercept 
and Trend 

Y 
0.24994 
(1.0000) 

0.23511 
(1.0000) 

10.4942 
(0.3983) 

12.4199 
(0.2579) 

26.4858 
(0.0031) 

21.9481 
(0.0154) 

CPI 
47.6549 
(0.0000) 

23.8957 
(0.0079) 

24.0401 
(0.0075) 

- - - 

GDP 
0.00176 
(1.0000) 

0.01502 
(1.0000) 

7.63483 
(0.6645) 

5.45564 
(0.8587) 

16.4496 
(0.0875) 

32.2835 
(0.0004) 

POL 
5.96509 
(0.8182) 

64.8837 
(0.0000) 

2.95333 
(0.9825) 

34.3522 
(0.0002) 

- 
12.9017 
(0.2292) 

LAW 
24.6667 
(0.0060) 

29.2290 
(0.0011) 

57.3034 
(0.0000) 

- - - 

GAS 
0.50381 
(1.0000) 

21.4385 
(0.0182) 

9.81875 
(0.4565) 

46.1778 
(0.0000) 

- 
16.8028 
(0.0788) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็ แสดงถึง Probability Values 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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 4.1.6 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทด้วยวธีิ Fisher-PP 

 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP โดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี 
และแนวโน้มเวลา (None) ท่ีระดับ Level พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิง
เปรียบเทียบ ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนทางการ และตวัแปรหลกันิติธรรม มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 
ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวั ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง และตวัแปรการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ
ขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order 
of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไม่น่ิงดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั First 
Differential หรือ I(1) พบวา่ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง และตวัแปรการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
หมายความว่าข้อมูลไม่มียูนิทรูท และมีความน่ิงท่ีระดับ First Differential หรือมีอนัดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) แต่ตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว ไม่มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั 
หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มีความน่ิงท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรดงักล่าว มา
ทดสอบท่ีระดบั Second Differential หรือ I(2) พบวา่ มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้น
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 
 ผลการทดสอบด้วยวิธี Fisher-Type Test โดยใช้ Fisher-PP โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี 
(Individual Intercept) ท่ีระดับ Level พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตัวแปรดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิง
เปรียบเทียบ ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง ตวัแปรหลกันิติธรรม และตวั
แปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ
ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั และตวั
แปรดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ไม่มีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐาน
หลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
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ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไม่น่ิงดงักล่าว  มาทดสอบท่ี
ระดบั First Differential หรือ I(1) พบวา่ทุกตวัแปรมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและ
แนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันี
ราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ และตวัแปรหลกันิติธรรม มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  นั่นคือข้อมูลไม่มียูนิทรูท ดังนั้ นตัวแปรน่ิงท่ีระดับ Level หรือมีอันดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ส่วนตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว และตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปรเสถียรภาพ
ทางการเมืองและการใช้ความรุนแรง และตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรไม่น่ิงท่ีระดบั 
Level หรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) ดงันั้นจึง
น าขอ้มูลท่ีไม่น่ิงดงักล่าว  มาทดสอบท่ีระดบั First Differential หรือ I(1) พบว่าทุกตวัแปรมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท และมี
ความน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) ยกเวน้ตวัแปรเสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง ไม่มีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานหลกั หมายความวา่ขอ้มูลมียนิูทรูท และไม่มีความน่ิง
ท่ีระดบั First Differential จึงน าตวัแปรดงักล่าว มาทดสอบท่ีระดบั Second Differential หรือ I(2) 
พบวา่ มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความว่าขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท และมีความน่ิงท่ีระดบั Second Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 2 หรือ I(2) 
 จากผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูททั้ง 6 วิธี พบว่า ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวนขอ้มูลนอ้ย 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Breitung et al. (1994) ท่ีว่า ถา้ขอ้มูลอนุกรมเวลามีจ านวนน้อย วิธี 

Breitung Test จึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดของการทดสอบพาแนลยูนิทรูท จากการศึกษาคร้ังน้ีท่ี Individual 

Intercept and Trend ผลการทดสอบพาแนลยูนิรูทดว้ยวิธี Breitung Test เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

เพราะ ตวัแปรทุกตวัน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 

Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ยกเวน้ตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีไม่น่ิงท่ีระดบั First 
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Differential ดงันั้นจึงน าตวัแปรการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาท าการ Different ขอ้มูล 1 คร้ัง 

เพื่อท่ีจะท าให้ค่าน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ ขอ้มูล (Order of 

Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ท่ีระดบัเดียวกนักบัทุกตวัแปร จากนั้นจึงน าตวัแปรทั้งหมดไปท า

การทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั 
 

4.2 ผลการทดสอบพาแนลโคอนิทเิกรชัน 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ยผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ าลอง โดยการทดสอบพาแนล
โคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิ Pedroni Test และวธีิ Kao Test  
 ผลปรากฏวา่ การทดสอบดว้ยวิธีของ Pedroni Test ไม่สามารถทดสอบได ้เน่ืองจากขอ้มูลนอ้ย
เกินไป ดงันั้นจึงท าการทดสอบดว้ยวธีิ Kao Test 

ตารางที ่4.7 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิของ Kao test   
ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ t-Statistic Prob. 

ADF-Statistic -2.302759 0.0106 
ท่ีมา : จากการประมาณค่า 

 จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิแเกรชนัดว้ยวิธีวิธีของ Kao test ซ่ึงให้ผลการ
ทดสอบท่ีค่าสถิติ ADF-Statistic มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยผลการทดสอบหมายถึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก นั่นคือ มีโคอินทิเกรชัน ดงันั้นมีตวัแปรอย่างน้อย 1 ตวัแปรในแบบจ าลองมี
ความสัมพนัธ์กนั หรือมีอยา่งนอ้ย 1 ประเทศท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
 

3.4 ผลการทดสอบสมการพาแนล 
 ก่อนท่ีจะประมาณค่าแบบจ าลอง จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการทดสอบการประมาณค่าแบบจ าลองเพื่อ
ศึกษาวา่แบบจ าลองอยูใ่นรูปแบบใดระหวา่ง Pooled Estimator, Fixed Effect หรือ Random Effect 
ซ่ึงประกอบดว้ย ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hausman Test และ วิธี Redundant Fixed Effect Test โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี   

ตารางที ่4.8  ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Redundant Fixed Effect Test 
Test cross-sections fixed effect 

Effect test Statistic d.f Prob. 
Cross-section F 20.388341 (4,39) 0.0000 
ท่ีมา : จากการประมาณค่า 
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 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยวิธี Pooled Estimator วิธี Fixed Effects 
Model และวิธี Random Effects Model แบบจ าลองใดเหมาะสมกบัการประมาณค่าสมการพาแนล
มากท่ีสุด โดยท าการทดสอบดว้ยวิธี Hausman Test และวิธี Redundant Fixed Effect Test โดยการ
ประมาณค่าแบบ Hausman Test ไม่สามารถประมาณไดเ้น่ืองจากขอ้มูลนอ้ยเกินไป ดงันั้นจึงท าการ
ประมาณค่าแบบ Redundant Fixed Effect Test สมมติฐานหลกัของการทดสอบ คือ ไม่มี Fixed 
Effect ซ่ึงหมายความว่าเป็นการประมาณค่าแบบ Pooled Estimator โดยผลการทดสอบพบว่า
ค่าสถิติมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 แสดงวา่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ มี Fixed Effect 
ดงันั้นการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effect มีความเหมาะสมท่ีสุด  
 
4.4 ผลการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอนิทเิกรชัน 
 การประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนัระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในประเทศไทย โดยใชว้ธีิการประมาณค่าแบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
Ordinary Least Square (OLS) วิธีการประมาณค่าการเปล่ียนแปลงเชิงพลวตัร แบบก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) และวิธีการโมเมนต์ในรูปแบบทัว่ไป Panel 
Generalized Method of Moments (GMM) 

ตารางที ่4.9 ผลการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนั 

ตวัแปร OLS-Estimator GMM-Estimator 

Constant 
98053.10 
(0.0549) 

-766129.1  
(0.1388) 

CPI 
-101395.1  
(0.0530) 

2331768 
(0.0051) 

GDP 
139.1385  
(0.0000) 

-267.7820  
(0.0916) 

EX 
112383.0  
(0.0000) 

-146562.2  
(0.6103) 

POL 
46557.47  
(0.0350) 

651205.1  
(0.2009) 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็แสดงถึง Probability Values   
ท่ีมา :  จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.9 ผลการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนั (ต่อ) 

ตวัแปร OLS-Estimator GMM-Estimator 

LAW 
-378548.2  
(0.0000) 

-4960391  
(0.0002) 

GAS 
-2989.307  
(0.9231) 

-78103.73  
(0.9175) 

R-squared 0.962625 0.840536 
Adjusted R-squared 0.953041 0.793635 

หมายเหตุ : ค่าในวงเลบ็แสดงถึง Probability Values   
ท่ีมา :  จากการค านวณ 

 จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนั พบวา่วิธีการประมาณ
การเปล่ียนแปลงเชิงพลวตัร แบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) ไม่
สามารถประมาณค่าได ้เน่ืองจากขอ้มูลนอ้ยเกินไป ดงันั้นจึงท าการประมาณค่า 2 วิธี คือวิธีวิธีการ
ประมาณค่าแบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Square (OLS) และวิธีการโมเมนตใ์นรูปแบบ
ทัว่ไป Panel Generalized Method of Moments (GMM) โดยวิธีการของ (GMM) ไดรั้บความนิยม
กบัการศึกษาขอ้มูลท่ีมีลกัษณะ unbalanced panel data และวิธี (GMM) เหมาะส าหรับการประมาณ
ค่าขอ้มูลไม่เป็นเชิงเส้น เป็นขอ้มูลท่ีมีกลุ่มตวัอย่าง (N) และช่วงเวลา (T) ท่ีมีขนาดใหญ่ การ
ประมาณค่าจึงจะแม่นย  ามากกว่าการประมาณค่าแบบวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
Ordinary Least Square (OLS) (เกนจิราณ์ อ่ินโดด, 2554) แต่เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่ง
และช่วงเวลาท่ีน้อย  ผลปรากฏว่าวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุด Ordinary Least 
Square (OLS) เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด เพราะให้ค่า Adjusted R-squared ท่ีสูงท่ีสุด ดงันั้นจึงท าการประมาณ
ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง
ในประเทศไทย โดยวธีิการประมาณค่าแบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Square (OLS) 
 จากตารางท่ี 4.9 สามารถน ามาสร้างเป็นสมการแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวน
นกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในประเทศไทย ไดด้งัน้ี 

itititit EXGDPCPIY 383,1121385.1391.395,1011.053,98   

              ititit GASLAWPOL 307.989,22.548,37847.557,46             (4.1) 
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 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในประเทศไทย ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด พบวา่ ค่าสถิติ
ของดัชนีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว อตัราแลกเปล่ียน
ทางการ เสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง และหลกันิติธรรม มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.1 จึงมีอิทธิพลต่อตวัแปรจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย  
 กล่าวคือ ถา้ปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย
ดชันี จะส่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว
ในประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 101,395 คน ส าหรับผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหัว ถา้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวัเปล่ียนแปลงไป 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะท าให้
จ  านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  139 คน ถา้อตัราแลกเปล่ียนทางการเปล่ียนแปลงไป 1 บาท จะ
ส่งผลให้จ  านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 112,383 คน เม่ือเสถียรภาพทางการเมืองและการใช้
ความรุนแรงเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยดชันี จะส่งผลให้จ  านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 
46,557 คน และเม่ือหลกันิติธรรมเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยดชันี จะส่งผลให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวใน
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 378,548 คน ส่วนปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นจึงไม่มีอิทธิพลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย    
 ทางดา้นดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบสูงข้ึน จะมีผล
ให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศไทยนอ้ยลง เพราะวา่การท่ีดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทยท่ี
สูงข้ึนนั้นหมายความวา่ระดบัราคาสินคา้โดยรวมของไทยท่ีสูงข้ึน การท่ีระดบัราคาสินคา้ของไทยท่ี
สูงข้ึนหมายความว่า นกัท่องเท่ียวตอ้งเผชิญกบัการท่ีตอ้งจ่ายเงิน หรือมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
ภายในประเทศไทยท่ีมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ตดัสินใจเดินทางมาประเทศไทยนอ้ยลงนั้นเอง ส่วนดา้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว จากสมการจะเห็นได้ว่า การเปล่ียนแปลงของจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ในประเทศไทยนั้น มีทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าของผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหวัของประเทศของนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรายไดข้องนกัท่องเท่ียวของประเทศนั้นๆได ้การท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
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ประเทศต่อหวัสูงข้ึนสามารถอธิบายไดว้า่ รายไดข้องนกัท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึน จากการท่ีมีรายไดม้ากข้ึน 
จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีการเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึนนั่นเอง ส าหรับอตัราแลกเปล่ียนทางการ จาก
สมการจะเห็นไดว้า่ ถา้อตัราแลกเปล่ียนทางการสูงข้ึน อนัเน่ืองจากการท่ีค่าเงินบาทไทยอ่อนตวัลง
หรือค่าสกุลเงินของต่างประเทศสูงข้ึน จะท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทยมากข้ึน 
เหตุผลเพราะวา่ นกัท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนจากสกุลเงินของตวัเองมาเป็นเงินบาทไทยไดม้ากข้ึน  
ท าให้มองว่าราคาสินค้าและบริการต่างๆของประเทศไทยดูราคาถูกลงนั่นเอง เลยดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเขา้มามากยิ่งข้ึน ส าหรับระดบัความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรง
นั้น จากสมการจะพบวา่ ถา้ค่าน้ีสูงข้ึน เน่ืองจากมีความสงบทางการเมืองและมีการก่อความรุนแรง
ท่ีนอ้ยลงนั้น จะท าให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศมากข้ึน กล่าวไดว้า่ เพราะนกัท่องเท่ียวเห็นว่า
ประเทศดูมีความสงบเหมาะท่ีจะเดินทางมาพกัผ่อนนั่นเอง และทางด้านหลกันิติธรรม ซ่ึงแสดง
ความสามารถของกฎหมายท่ีบงัคบัใชข้องประเทศไทย วา่ประชาชนของในประเทศปฏิบติัตามมาก
น้อยแค่ไหน นอกจากน้ียงัสะทอ้นถึงความเขม้งวดของกฎหมายอีกดว้ย จากสมการจะเห็นว่า ถ้า
กฎหมายมีความอ่อนแอ จะดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากกฎหมาย
มีความยืดหยุน่มาก โดยเฉพาะประเทศท่ีศึกษาเป็นประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงการเขา้ออกขา้มประเทศ
ง่าย จึงมีผลให้กฎหมายไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการเดินทางขา้มประเทศมากนกั ส่งผลให้ปัจจยัดา้น
หลกันิติธรรมติดลบ 


