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บทคดัย่อ 
 

กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวจำกกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงในประเทศไทย กำรศึกษำคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลพำแนลของนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงทั้ ง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่ำ กัมพูชำ เวียดนำม 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (ยนูนำน) ท่ีเดินทำงเขำ้มำ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรำยปีจ ำนวน 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2554 ส่วน
ปัจจยัท่ีน ำมำศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดินทำง
มำท่องเท่ียวในประเทศไทย ดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อ
หวั อตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร เสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรไร้ควำมรุนแรง  หลกันิติธรรม และ
ปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ โดยงำนวิจยัน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคกำรประมำณขอ้มูล 4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ กำรทดสอบพำแนลยูนิทรูท กำรทดสอบพำเนลโคอินทิเกรชัน กำรทดสอบสมกำรพำแนล 
และกำรประมำณแบบจ ำลองพำแนลโคอินทิเกรชนั  

ผลกำรทดสอบพำแนลยูนิทรูท ด้วยวิธี Breitung Test พบว่ำตวัแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำ
ทั้งหมดน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบัควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ำกบั 1 หรือ I(1)  ดงันั้นจึงสำมำรถน ำตวัแปรดงักล่ำวไปทดสอบควำมสัมพนัธ์ต่อไปได ้จำกผล
กำรทดสอบพำแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิ Kao Test พบวำ่ มีโคอินทิเกรชนั ซ่ึงหมำยควำมวำ่ตวัแปร
ในแบบจ ำลองมีควำมสัมพนัธ์กนัในระยะยำว ส่วนผลกำรทดสอบสมกำรพำแนลพบวำ่แบบจ ำลอง  



จ 
 

Fixed Effect เป็นแบบจ ำลองท่ีเหมำะสม และผลกำรประมำณแบบจ ำลองพำแนลโคอินทิเกรชนั 
โดยใชว้ธีิกำรประมำณค่ำแบบก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Square (OLS) พบวำ่ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงในประเทศไทย ได้แก่ ดชันีรำคำ
ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว อตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร เสถียรภำพทำงกำรเมือง
และกำรไร้ควำมรุนแรง และหลกันิติธรรม ยกเวน้ปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ ท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

This research has the purpose to study the factors affecting the number of tourists from 
the Greater Mekong Subregion (GMS) to Thailand. It used panel data of international tourist 
arrivals to Thailand from five countries of origin which are members of the GMS including 
Myanmar, Cambodia, Vietnam, Laos and China during the 10 year period from 2002 to 2011. 
The variables used in this study are as follows: the number of international tourists from GMS to 
Thailand, consumer price index (CPI), gross domestic product per capita (GDP per capita), 
official exchange rate, political stability and absence of violence, rule of law, and carbon dioxide 
emissions. The panel unit root test, panel cointegration test, panel equation test and panel 
cointegration model estimation were used for this study. 

The results from the panel unit root test using the Breitung test showed that all variables 
are stationary at the first differencing or have I(1) oder of integration. Thus, it is possible to use 
these time series for estimation of their relationships. The panel cointegration test using the Kao 
test indicated all the variables are cointegrated or have long term equilibrium relationship. From 
the panel equation test, the results suggested the optimal model for the estimates of panel data in 
this study to be the fixed-effect model. The regression by OLS method found that the variables 
affecting the number of tourists from the Greater Mekong Subregion (GMS) to Thailand are CPI,  
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GDP per capita, offical exchange rate, political stability and absence of violence, and rule of law, 
while the carbon dioxide emissions did not have an influence on the number of tourists from 
GMS to Thailand. 


