
 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
การศึกษาในหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม

น ้ าโขงในประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาในคร้ังน้ีด าเนินไปอย่างถูกตอ้งและเป็นระเบียบ จึงได้
ก าหนดรายละเอียดและข้ึนตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

 
3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขงในประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าขอ้มูลนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขงทั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศพม่า กมัพูชา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยนูนาน) ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย และปัจจยัท่ีส่งผล
ให้กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงตดัสินใจเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ในรูปแบบขอ้มูลพาแนล ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ขอ้มูลอนุกรมเวลาและขอ้มูลภาคตดัขวาง 
 ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายปีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งส้ินจ านวน 10 ปี ก าหนดให้ T คือ ขอ้มูลอนุกรมเวลา 
ดงันั้น T = 10  
  ขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross – Section Data) คือประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ทั้ง 5 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า กัมพูชา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยนูนาน) ก าหนดให ้N คือ จ านวนขอ้มูลตดัขวาง ดงันั้น N = 5 
 จ านวนค่าสังเกตของข้อมูลพาแนลมีจ านวนเท่ากับ N*T ดังนั้นจ านวนค่าสังเกตท่ีใช้ใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ของนักท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงเท่ากบั 50 ค่าสังเกต 
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3.2 แบบจ าลอง 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงใน
ประเทศไทยคร้ังน้ี ใชแ้บบจ าลองดงัสมการต่อไปน้ี 

ittititiitiitiitiiit GASLAWPOLEXGDPCPIY   654321    (3.1)                   

โดยท่ี   
itY  คือ จ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงท่ีเดินทางเขา้  

มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ของประเทศ i ณ เวลา t มีหน่วยเป็นคน 
 (หมายเหตุ : ขอ้มูลไดจ้าก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปี พ.ศ. 2555) 

itCPI  คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศไทยเปรียบเทียบกบั
ประเทศ i ณ เวลา t แสดงอตัราส่วนระหวา่งราคาสินคา้ของไทย กบัราคา
สินคา้ของประเทศ i มีหน่วยเป็นบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราประเทศ i 

 (หมายเหตุ : CPIitไดม้าจากการค านวณโดยใชส้มการดงัน้ี        
    ของประเทศไทย ณ ปี  

    ของประเทศ   ณ ปี  
 

ขอ้มูล CPI ไดจ้าก World Bank ปี พ.ศ. 2555) 

itGDP  คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั ของประเทศ i ณ เวลา t มีหน่วย
เป็นดอลลาร์สหรัฐ 

 (หมายเหตุ : ขอ้มูลไดจ้าก World Bank ปี พ.ศ. 2555) 

itEX  คือ อตัราแลกเปล่ียนทางการ ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ i ณ เวลา t 
แสดงปริมาณเงินบาทท่ีตอ้งใชใ้นการแลกเงินตราของประเทศ i มีหน่วย
เป็นบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราประเทศ i 

 (หมายเหตุ : ขอ้มูลไดจ้าก ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556) 

tPOL  คือ เสถียรภาพทางการเมืองและการไร้ความรุนแรง ของประเทศไทย ณ 
เวลา t เป็นดชันีแสดงความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการไร้ความ
รุนแรงวา่มากนอ้ยแค่ไหน มีค่าอยูร่ะหวา่ง -2.5 ถึง 2.5 

 (หมายเหตุ : ขอ้มูลไดจ้าก World Bank ปี พ.ศ. 2555) 

tLAW  คือ หลกันิติธรรม ของประเทศไทย ณ เวลา t เป็นดชันีแสดงความสามารถ
ของกฎหมาย และระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายของประชาชนว่ามาก
นอ้ยแค่ไหน มีค่าอยูร่ะหวา่ง -2.5 ถึง 2.5 

 (หมายเหตุ : ขอ้มูลไดจ้าก World Bank ปี พ.ศ. 2555) 

tGAS  คือ ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ของประเทศไทย ณ เวลา t มี
หน่วยเป็น เมตริกตนัต่อหวั 

 (หมายเหตุ : ขอ้มูลไดจ้าก World Bank ปี พ.ศ. 2555) 

  i คือ ประเทศท่ีท าการศึกษา i = 1,2,…,5   
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   โดยท่ี i=1 คือ กมัพชูา  
    i =2 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยนูนาน)  
    i =3 คือ พม่า   
    i =4 คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    i =5 คือ เวยีดนาม 
  t คือ ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา t = 1,2,…10  

it  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน ณ เวลา t  
                    i และ

i  คือ ค่าพารามิเตอร์   

 3.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   
 ตวัแปรตาม คือ จ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย  
 Y   คือ จ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ท่ีเดินทางเขา้มา 

ท่องเท่ียวในประเทศไทย  

 3.2.2 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  
 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงตดัสินใจเดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวในประเทศไทย มีดงัน้ี  
 CPI คือ ค่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ มีหน่วยเป็นบาทต่อ 1 หน่วยเงินตรา 

ประเทศ i 
 GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั มีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ 
 EX คือ อตัราแลกเปล่ียนทางการ มีหน่วยเป็นบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราประเทศ i 
 POL  คือ เสถียรภาพทางการเมืองและการไร้ความรุนแรง เป็นดชันีมีค่าอยูร่ะหวา่ง  
  -2.5 ถึง 2.5 
 LAW คือ หลกันิติธรรม เป็นดชันีมีค่าอยูร่ะหวา่ง -2.5 ถึง 2.5 
 GAS คือ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์มีหน่วยเป็น เมตริกตนัต่อหวั 
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3.3 วธีิการศึกษา วธีิวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงใน

ประเทศไทย วิธีการวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการทางเศรษฐมิติด้วยเทคนิค Panel Cointegration Model 

วธีิการท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

 ขั้นตอนที ่1 การทดสอบพาแนลยูนิทรูท  

 ในการศึกษาการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์นั้น ตอ้งท าการทดสอบความน่ิงก่อน โดยใช ้
วิธีการทดสอบพาแนลยูนิทรูท ท าการทดสอบความน่ิงของตวัแปรทุกตวัในแบบจ าลอง ด้วยวิธี 
Levin, Lin and Chu (LLC) Test วิธี Breitung Test วิธี Hadri Test วิธี Im, Pesaran and Shin (IPS) 
Test และวธีิ Fisher – Type Test โดยใช ้Fisher – ADF และ Fisher – PP โดยการก าหนดให้มีค่าคงท่ี 
และแนวโนม้เวลาท่ีแตกต่างกนัไป  
  เม่ือท าการทดสอบพาแนลนูนิทรูทของแต่ละตวัแปรโดยถา้ลกัษณะขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มี
ลกัษณะ I(0) (Order of Integration Zero) หรือ I(1) (Order of Integration One) ท่ีระดบัเดียวกนัแลว้ 
ดงันั้นตอ้งคดัขอ้มูลออก เน่ืองจากไม่ตรงตามเง่ือนไขของวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ แต่ถา้หาก
ขอ้มูลมีลกัษณะ I(0) และ I(1) ท่ีระดบัเดียวกนัแลว้ก็สามารถน าขอ้มูลไปทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรในแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในประเทศไทย โดยวธีิ Panel Cointegration Test ต่อไป 

 ขั้นตอนที ่2 การทดสอบพาแนลโคอนิทเิกรชัน  

 การทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั คือการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใน
แบบจ าลองท่ีศึกษา คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศไทย ว่ามีความสัมพนัธ์กันหรือไม่ ซ่ึงจะใช้ทดสอบเม่ือท าการ
ทดสอบพาแนลยูนิทรูทแลว้ขอ้มูลไม่ไดน่ิ้งท่ีระดบั Level หรือ I(0) โดยท าการทดสอบพาแนล 
โคอินทิเกรชนัดว้ยวิธี Pedroni Test และวิธี Kao Test และเม่ือท าการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั
เสร็จแล้ว หากผลท่ีได้ระบุว่าแบบจ าลองดังกล่าวมีความสัมพนัธ์กันแล้ว ก็สามารถด าเนินการ
ทดสอบสมการพาแนลในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปได ้

 ขั้นตอนที ่3 การทดสอบสมการพาแนล 

 การประมาณค่าแบบจ าลองท่ีมีขอ้สมมติของค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิต่างกนัแบ่ง
ออกเป็นการประมาณค่าแบบ Constant Coefficient Model (Pooled Estimator) การประมาณค่าแบบ 
Fixed-Effects Model และการประมาณค่าแบบ Random Effects Model ซ่ึงเป็นวิธีการทดสอบทาง
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สถิติเพื่อดูว่าการประมาณแบบใดท่ีเหมาะสม ในการประมาณแบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการทดสอบ 2 วิธี คือ Hausman Test และ Redundant Fixed Effects Test 
เม่ือทราบผลการประมาณค่าแลว้ก็สามารถด าเนินการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนัใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อไปได ้

 ขั้นตอนที ่4 การประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอนิทเิกรชัน  

 การประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนั วิธีประมาณค่าแบบก าลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) การประมาณค่าการเปล่ียนแปลงเชิงพลวตัรแบบก าลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Dynamic Ordinary Least Square: DOLS) และและวิธีการของโมเมนต์ในรูปทัว่ไป 

(Generalized Method of Moments: GMM) แลว้ดูว่าแบบจ าลองใดเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการ

ประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชนั 


