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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงในประเทศไทย  

โดยใช้ขอ้มูลรำยปีจ ำนวน 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2554 ไดศึ้กษำในกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขงใน 5 ประเทศดงัต่อไปน้ี คือ พม่ำ กมัพูชำ เวียดนำม สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (ยนูนำน) เพรำะกลุ่มประเทศเหล่ำน้ีเป็นประเทศเพื่อน
บำ้นและแนวโนม้ของจ ำนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทยสูงข้ึนในแต่ละ
ปี โดยขอ้มูลปัจจยัท่ีน ำมำศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำ
โขงท่ีเดินทำงมำท่องเท่ียวในประเทศไทย ดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหวั อตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร เสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรไร้ควำมรุนแรง หลกันิติ
ธรรม และปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ งำนวิจยัน้ีใช้เทคนิคกำรประมำณขอ้มูลแบบ
พำเนลโคอินทิเกรชนั  
 ซ่ึงไดน้ ำเทคนิควธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูลพำแนลโคอินทิเกรชนั ไดแ้ก่ กำรทดสอบพำแนลยนิูทรูท 
ดว้ยวิธีกำรทดสอบพำแนลยนิูทรูทท่ีแตกต่ำงกนั เพื่อท ำกำรทดสอบควำมน่ิงของตวัแปรท่ีน ำมำใช้
ในศึกษำ ไดแ้ก่ กำรทดสอบดว้ยวิธี LLC Test วิธี Breitung Test วิธี Hadri Test วิธี IPS Test และวิธี 
Fisher-Type Test โดยใช้ Fisher-ADF และ Fisher-PP และท ำกำรทดสอบพำแนลโคอินทิเกรชนั 
เพื่อทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรในแบบจ ำลอง ดว้ยวิธี Pedroni test วิธี Kao test แลว้จึงท ำ
กำรทดสอบสมกำรพำแนล ดว้ยวิธี Hausman Test และวิธี Redundant Fixed Effect Test และท ำกำร
ประมำณแบบจ ำลองพำแนลโคอินทิเกรชนัระหว่ำงปัจจยัท่ีมีผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงในประเทศไทย ด้วยวิธีกำรประมำณค่ำแบบก ำลังสองน้อยท่ีสุด 
Ordinary Least Square (OLS) วิธีกำรประมำณค่ำกำรเปล่ียนแปลงเชิงพลวตัร แบบก ำลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) และวิธีกำรของโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป Generalized 
Method of Moments (GMM) 
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 5.1.1 สรุปผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูท 

 กำรทดสอบพำแนลยูนิทรูทของตวัแปรท่ีน ำมำศึกษำทั้ง 6 วิธี ได้แก่ วิธี LCC Test, 
Breitung Test, Hadri Test, IPS Test และวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF และ Fisher-PP 
โดยทดสอบทั้ง 3 เง่ือนไข คือ กำรทดสอบโดยก ำหนดให้ไม่มีค่ำคงท่ีและแนวโนม้ของเวลำ (None) 
กำรทดสอบโดยก ำหนดใหมี้ค่ำคงท่ี  (Individual Intercept) และกำรทดสอบโดยก ำหนดให้มีค่ำคงท่ี
และแนวโนม้ของเวลำ (Individual Intercept and Trend) โดยผลกำรทดสอบพำแนลยนิูรูทพบวำ่วิธี 
Breitung Test เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพรำะ ตวัแปรทุกตวัน่ิงท่ีระดบั First Differential หรือมีอนัดบั
ควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ำกบั 1 หรือ I(1) ยกเวน้ตวัแปรกำรปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์ ท่ีไม่ น่ิง ท่ีระดับ First Differential ดังนั้ นจึงน ำตัวแปรกำรปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์มำท ำกำร Different ขอ้มูล 1 คร้ัง เพื่อท่ีจะท ำให้น่ิงท่ีระดบั First Differential 
หรือมีอนัดบัควำมสัมพนัธ์ของ ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ำกบั 1 หรือ I(1) ท่ีระดบัเดียวกนักบั
ทุกตวัแปร และเน่ืองจำกกำรศึกษำคร้ังน้ีมีจ  ำนวนขอ้มูลนอ้ย ซ่ึงงำนวิจยัของ (Breitung, Jorg and 
Meyer, 1994) พบวำ่ถำ้ขอ้มูลอนุกรมเวลำมีจ ำนวนนอ้ย วิธี Breitung Test เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดของกำร
ทดสอบพำแนลยนิูทรูท 

 5.1.2 สรุปผลการทดสอบพาแนลโคอินทเิกรชัน 

 ผลกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ยผลกำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ ำลอง โดยกำรทดสอบ
พำแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิของ Kao test ซ่ึงใหผ้ลกำรทดสอบท่ีค่ำสถิติ ADF-Statistic มีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยผลกำรทดสอบคือปฏิเสธสมมติฐำนหลกั นัน่คือ มีโคอินทิเกรชนั ดงันั้นมี
ตวัแปรอย่ำงน้อย 1 ตวัแปรในแบบจ ำลองมีควำมสัมพนัธ์กนั หรือมีอย่ำงน้อย 1 ประเทศท่ีมี
ควำมสัมพนัธ์กนั 

 5.1.3 สรุปผลการทดสอบสมการพาแนล 

  ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Pooled Estimator วิธี Fixed Effects Model และวิธี 
Random Effects Model แบบจ ำลองใดเหมำะสมกบักำรประมำณค่ำสมกำรพำแนลมำกท่ีสุด โดยท ำ
กำรทดสอบดว้ยวิธี Hausman Test และวิธี Redundant Fixed Effect Test โดยกำรประมำณค่ำแบบ 
Hausman Test ไม่สำมำรถประมำณไดเ้น่ืองจำกขอ้มูลนอ้ยเกินไป ดงันั้นจึงท ำกำรประมำณค่ำแบบ 
Redundant Fixed Effect Test โดยผลกำรทดสอบพบวำ่ค่ำสถิติมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.1 แสดงวำ่
ปฏิเสธสมมติฐำนหลกั หมำยควำมวำ่ มี Fixed Effect ดงันั้นกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองในรูปแบบ 
Fixed Effect มีควำมเหมำะสมท่ีสุด  
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 5.1.4 สรุปผลการประมาณแบบจ าลองพาแนลโคอนิทเิกรชัน 

  กำรประมำณค่ำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยท่ีมีผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงในประเทศไทย ประกอบดว้ยกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองในรูปแบบ 
Fixed Effect โดยใชว้ิธีวิธีกำรประมำณค่ำแบบก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Square (OLS) 
วิธีกำรประมำณค่ำกำรเปล่ียนแปลงเชิงพลวตัร แบบก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด Dynamic Ordinary Least 
Square (DOLS) และวิธีกำรโมเมนตใ์นรูปแบบทัว่ไป Generalized Method of Moments (GMM) 
พบวำ่วิธีกำรประมำณค่ำแบบก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Square (OLS) เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
เพรำะใหค้่ำ Adjusted R-squared ท่ีสูงท่ีสุด ดงันั้นจึงท ำกำรประมำณค่ำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยั
ท่ีมีผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงในประเทศไทย ด้วยวิธีกำร
ประมำณค่ำแบบก ำลังสองน้อยท่ีสุด ด้วยวิธีกำรประมำณค่ำแบบก ำลังสองน้อยท่ีสุด ผลกำร
ประมำณพบวำ่ ค่ำสถิติของดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั 
อตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร เสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรใช้ควำมรุนแรง และหลกันิติธรรม มี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.1 จึงมีอิทธิพลต่อตวัแปรจ ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย กล่ำวคือ ถำ้ดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยดชันี จะส่งผลให้จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขง
ท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปในทิศทำงตรงกนัขำ้ม 101,395 คน ถำ้
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั เปล่ียนแปลงไป 1 ดอลลำร์สหรัฐ จะท ำใหจ้  ำนวนนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทำงเดียวกนั 139 คน ถำ้อตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร เปล่ียนแปลงไป 1 บำท จะส่งผลให้จ  ำนวน
นักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวในประเทศไทย 
เปล่ียนแปลงไปในทิศทำงเดียวกนั 112,383 คน ถำ้เสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรใชค้วำมรุนแรง 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยดชันี จะส่งผลให้จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขง
ท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปในทิศทำงเดียวกนั 46,557 คน และถำ้หลกั
นิติธรรม เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยดชันี จะส่งผลให้จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มน ้ำโขงท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย เปล่ียนแปลงไปในทิศทำงตรงกนัขำ้ม 378,548 
คน ส่วนปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.1 ดงันั้นจึงไม่มี
อิทธิพลต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย   
 
 



80 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จำกกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงใน
ประเทศไทย งำนวจิยัน้ีใชเ้ทคนิคกำรประมำณขอ้มูลแบบพำเนลโคอินทิเกรชนั ดว้ยวิธีกำรประมำณ
ค่ำแบบก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด โดยพบวำ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวใน
กลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดินทำงมำท่องเท่ียวในประเทศไทย ดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิง
เปรียบเทียบ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั อตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร เสถียรภำพทำงกำรเมือง
และกำรไร้ควำมรุนแรง และหลกันิติธรรม มีอิทธิพลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศ 
อนุภู มิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ี เ ดินทำงเข้ำมำท่องเ ท่ียวในประเทศไทย ส่วนปริมำณกำรปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีผล ต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงท่ีเดิน
ทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย  
 ดำ้นดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ เน่ืองจำกดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบของไทย
สูงข้ึน จะมีผลให้จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวเขำ้มำในประเทศไทยน้อยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ 
Siti Shuhada, et al. (2012) กำรเปล่ียนแปลงของจ ำนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขำ้ในประเทศไทยนั้น มี
ทิศทำงเดียวกนักบักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวัของประเทศของ
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจำกมูลค่ำน้ีสำมำรถสะทอ้นให้เห็นถึงรำยไดข้องนกัท่องเท่ียวของประเทศนั้น ๆ 
ได้ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวมีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำมำท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวนั้น สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Carla and Ivan (2012)  ส่วน ส ำหรับอตัรำแลกเปล่ียน
ทำงกำร จะเห็นไดว้ำ่ถำ้อตัรำแลกเปล่ียนทำงกำรสูงข้ึน อนัเน่ืองจำกกำรท่ีค่ำเงินบำทไทยอ่อนตวัลง 
หรือค่ำสกุลเงินของต่ำงประเทศสูงข้ึน จะท ำให้จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขำ้มำในประเทศไทยมำกข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ กำญจนำ โชคถำวร (2553) ส ำหรับปัจจยัดำ้นเสถียรภำพทำงกำรเมือง
และกำรไร้ควำมรุนแรง พบวำ่ค่ำเสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรไร้ควำมรุนแรงสูงข้ึน เน่ืองจำกมี
ควำมสงบทำงกำรเมืองและมีกำรก่อควำมรุนแรงท่ีน้อยลงนั้น จะท ำให้นักท่องเท่ียวเข้ำมำใน
ประเทศมำกข้ึน และหลกันิติธรรม คือ ควำมสำมำรถของกฎหมำยท่ีบงัคบัใช้ของประเทศไทย ว่ำ
ประชำชนของในประเทศปฏิบติัตำมมำกน้อยแค่ไหน นอกจำกน้ียงัสะทอ้นถึงควำมเขม้งวดของ
กฎหมำยอีกดว้ย จำกสมกำรจะเห็นวำ่ ถำ้กฎหมำยมีควำมอ่อนแอ จะดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขำ้มำใน
ประเทศไทยมำกยิง่ข้ึน เน่ืองจำกกฎหมำยมีควำมยดืหยุน่มำก 
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จำกผลกำรศึกษำในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว พบว่ำส่งผลต่อจ ำนวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อ
หวั มีควำมสัมพนัธ์กบัรัฐบำล ถึงแมว้่ำรัฐบำลจะไม่สำมำรถเขำ้ไป แทรกแซงมูลค่ำของผลิตภณัฑ์
มวลรวมต่อหวัของประเทศนกัท่องเท่ียวได ้แต่รัฐบำลสำมำรถเขำ้ไปจดักำรเร่ืองอ่ืนได ้เช่น ควบคุม
อตัรำแลกเปล่ียน  
 ทำงด้ำนดัชนีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ส่งผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเข้ำมำ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ดงันั้นรัฐบำลสำมำรถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทำงเขำ้มำในประเทศได้
มำกข้ึน โดยกำรออกนโยบำยควบคุมเงินเฟ้อ ควบคุมรำคำสินคำ้ในประเทศไทยโดยรวมให้มีรำคำ
ต ่ำลง ถ้ำรำคำสินคำ้ในประเทศท่ีถูกลงนั้นจะท ำให้นกัท่องเท่ียวสนใจมำท่องเท่ียวมำกข้ึนเพรำะ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวต ่ำลง  
 ด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร ส่งผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ในส่วนของอตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร รัฐบำลตอ้งออกนโยบำยควบคุมไม่ให้ค่ำเงิน
บำทไทยสูงจนเกินไป เพรำะกำรท่ีค่ำเงินบำทไทยสูงจะส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเดินทำงมำน้อยลง
เพรำะสกุลเงินท่ีถืออยู่นั้นแลกเป็นสกุลเงินไทยได้น้อยลงนั่นเอง โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
ภำยใตก้ำรดูแลของรัฐบำล ในช่วงสภำวะค่ำเงินบำทไทยแข็งค่ำนั้น ไดมี้กำรออกนโยบำยลดอตัรำ
ดอกเบ้ียลง ส่งผลให้ค่ำเงินบำทไทยต ่ำลง ซ่ึงนโยบำลดงักล่ำวเป็นนโยบำยท่ีดีอยู่แลว้ นอกจำกน้ี
ธนำคำรแห่งประเทศไทยยงัสำมำรถใชเ้งินบำทไปซ้ือสกุลเงินต่ำงชำติเพิ่ม กรณีน้ีก็จะท ำให้ค่ำเงิน
ไทยบำทอ่อนลงไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ส ำหรับดำ้นควำมมีเสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรควำมรุนแรง ส่งผลต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย รัฐบำลตอ้งแสดงศกัยภำพด้ำนกำรบริหำรประเทศให้
ประชำชนและประเทศในแถบ GMS น้ีให้ไดรั้บรู้เป็นท่ีประจกัษ ์ดงันั้นรัฐบำลตอ้งมีควำมเขม้งวด
ในกำรติดตำมกระบวนกำรทำงกำรเมือง เปล่ียนแนวคิดหรือกำรปฏิบติังำนของขำ้รำชกำร เพื่อลด
ควำมเส่ียงในกำรคอรัปชั่น โครงกำรแต่ละโครงกำรท่ีเสนอออกมำนั้ นต้องมีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และมีแนวโนม้ท่ีจะส ำเร็จในอนำคตสูง โดยกำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษท ำหน้ำท่ีตรง
ส่วนน้ีโดยตรง กำรแกไ้ขควำมรุนแรงนั้นอำจท ำไดโ้ดยมีกำรรณรงค์ปลูกฝังแนวคิดใหม่ๆ ให้กบั
ประชำชน และคนรุ่นใหม่ ใหมุ้่งเนน้แต่ท ำส่ิงท่ีสังคมมองวำ่เป็นประโยชน์ หรือแมแ้ต่กำรให้รำงวลั
บุคคลท่ีท ำควำมดีเพื่อสังคม รวมถึงกำรออกนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสงบภำยในประเทศอยำ่ง
จริงจงั  
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 ส ำหรับดำ้นหลกันิติธรรมนั้น พบวำ่ส่งผลต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย จำกกำรศึกษำเสนอวำ่ในตวับทกฎหมำยตอ้งมีควำมยืดหยุน่ให้นกัท่องเท่ียวมำกยิ่งข้ึน 
เช่น กำรใหเ้ขำ้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซ่ีำ มีระยะเวลำท่ีสำมำรถอยูใ่นประเทศไดน้ำนข้ึน เป็นตน้ 
แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นกฎหมำยท่ีออกมำนั้นไม่ควรเอ้ือให้นักท่องเท่ียวเดินทำงไปมำในประเทศไทยได้
สะดวกข้ึนมำกจนเกินไป ควรเน้นกฏหมำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรในแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว 
และกำรแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบถึงกฏระเบียบของแต่ละสถำนท่ีท่องเท่ียว  
 ส่วนปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซคถึ์งแมใ้นงำนวิจยัน้ีจะไม่ไดส่้งผลโดยตรงกบั
จ ำนวนนกัท่องเท่ียวเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย แต่รัฐบำลก็ควรให้ควำมสนใจในส่วนน้ีดว้ย 
เพรำะกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซค์เป็นตวัแปรส ำคญัตวัแปรหน่ึงในกำรตดัสินใจเขำ้มำ
ท่องเท่ียวในอนำคต จะเห็นไดว้ำ่จำกสถำนกำรณ์ตน้ปี พ.ศ. 2556 ท่ีผำ่นมำ สำธำรณรัฐประชำชน
จีนไดรั้บผลกระทบจำกหมอกควนั ส่งผลให้ตอ้งยกเลิกเท่ียวบินกวำ่ 14 เท่ียวบิน (ผูจ้ดักำร, 2556) 
ล่ำสุดปัญหำหมอกควนัจำกกำรเผำป่ำในอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว
ของประเทศสิงคโปร์ ท ำให้สถำนท่ีท่องเท่ียวจ ำนวนหน่ึงตอ้งปิดลงชัว่ครำว จ ำนวนนกัท่องเท่ียว
ลดลง ซ่ึงปัญหำหมอกควนัน้ีส่งผลกระทบทำงดำ้นลบต่อกิจกำรท่องเท่ียวเป็นอย่ำงมำก  อีกทั้งยงั
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพประชำชนอีกดว้ย (ฐำนเศรษฐกิจ, 2556) ดงันั้นจึงเห็นไดว้่ำกำรควบคุม
มลพิษในอำกำศเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็น ซ่ึงแสดงถึงภำพลกัษณ์ของกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ ส่ิงน้ีดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษนิ์ยม หรือกลุ่มท่ีอยำกจะเขำ้มำพกัผอ่นอยูใ่นเขตอำกำศบริสุทธ์ิเพิ่มมำกข้ึน 
ในปัจจุบนัแนวคิดกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดเ์ป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก กำรท่ีรัฐบำลไทย
มีนโยบำยทำงดำ้นน้ีออกมำก็จะเป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดียิง่ข้ึนใหก้บัตวัรัฐบำลเองและประเทศ  
 นอกจำกน้ีกำรส่งเสริมให้ภำครัฐบำล ภำคประชำชน ภำคเอกชน ภำคองคก์รกำรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียว ควรใหค้วำมส ำคญัและพฒันำกำรท่องเท่ียว กำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว โดยใหมี้กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนของกำรบริกำรดำ้น
กำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยืน ทำงดำ้นกำรอนุรักษว์ฒันธรรมดั้งเดิมของไทย วตัถุโบรำณควรมีนโยบำย
ดูแลเร่ืองน้ี อีกปัญหำท่ีมองขำ้มไม่ไดคื้อ ภำพลกัษณ์ดำ้นโสเภณี ควรมีนโยบำย หรือหน่วยงำน มำ
ควบคุมดูแลเร่ืองน้ี เพรำะถือไดว้ำ่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบดำ้นลบต่อภำพลกัษณ์ของประเทศไทย
อยำ่งมำก 
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีไดศึ้กษำโดยเน้นตวัแปรจ ำนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่ม
น ้ำโขงท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย ตวัแปรดชันีรำคำผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ ตวัแปร
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั ตวัแปรอตัรำแลกเปล่ียนทำงกำร ตวัแปรเสถียรภำพทำงกำร
เมืองและกำรไร้ควำมรุนแรง ตวัแปรหลกันิติธรรม และตวัแปรกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ เพื่อ
พิจำรณำปัจจยัท่ีมีผลต่อจ ำนวนนกัท่องเท่ียวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงในประเทศไทย 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้เป็นรำยปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งส้ิน 10 ปี จำกกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขงทั้ง 5 ประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียวของประเทศไทย  
 จำกขอ้มูลท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีมีขอ้มูลอนุกรมเวลำค่อนขำ้งน้อย เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัดำ้นตวั
แปรของแต่ละประเทศ ดงันั้นในกำรศึกษำคร้ังต่อไปควรเพิ่มค่ำสังเกต และอนุกรมเวลำ ให้มำกข้ึน
หรือควรใชข้อ้มูลเป็นรำยเดือน หรือรำยไตรมำส เน่ืองจำกจ ำนวนค่ำสังเกตมีผลโดยตรงต่อจ ำนวน
ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงจะท ำใหผ้ลกำรศึกษำมีควำมน่ำเช่ือถือมำกยิง่ข้ึน  
 นอกจำกน้ีกำรปรับใช้เทคนิควิธีกำรท่ีทนัสมยั กำรศึกษำรูปแบบสมกำรและกำรเพิ่มตวัแปรท่ี
เหมำะสมส ำหรับกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียวจำกต่ำงประเทศท่ีเดินทำงเขำ้มำ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย เน่ืองจำกบำงตวัแปรงำนวิจยัคร้ังน้ีไม่สำมำรถน ำมำศึกษำได ้เน่ืองจำก
ขอ้จ ำกดัของขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูล และระยะเวลำท่ีศึกษำ ดงันั้นกำรศึกษำคร้ังต่อไปควรเพิ่มตวั
แปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ เช่น ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรท่องเท่ียว ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง หรือผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นตน้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในดำ้นกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยดำ้นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวต่อไปในอนำคต 


