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สมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณของกลุ่ม
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้สะท้อนถึงการถอดบทเรียนการบริหารนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมงบประมาณ
บนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ว่าอาจเปรียบเสมือนเพียงเหรียญด้านเดียวเท่านั้น
เนื่องจากบริบทที่แตกต่าง ความพร้อมเชิงนโยบายที่มีองค์ประกอบต่างกัน ดังนั้น การพิจารณาอย่างละเอียดใน
ทุกมิติ เป็นแนวปฏิบัติที่สาคัญต่อการบริหารประเทศ มิติที่มุ่งเน้นศึกษา คือ อุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในระดับมหภาค โดยมุ่งศึกษาบทเรียนจากองค์ประกอบที่สอดคล้องกับประเทศไทย และหากพิจารณา
ในบริบ ทอุตสาหกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่า งต่อเนื่ องและมีผลต่อภาคธุรกิ จที่หลากหลาย ก็คื อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและเสถียรภาพ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สาคัญที่สุด การลงทุน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากผลประโยชน์จะคงอยู่ภายในประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพอีก
หลายแขนง และรัฐบาลยังมีการกาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
เข้ม แข็ง ของนโยบาย ในการศึกษาบนบริบ ทของประเทศที่ มี ความสอดคล้ องกันทางด้ า นวั ฒ นธรรม และมี
ความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานกับประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นประเทศหนึ่งที่กลุม่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ให้ความสนใจในการไปท่องเที่ยว
ผู้ วิ จั ย มี ค วามประสงค์ที่ จ ะศึ กษาสมการการคาดการณ์ รายได้ จ ากนโยบายภาครัฐ ต่ อการส่ ง เสริ ม
งบประมาณของกลุ่ ม ประเทศรายได้ ป านกลางขั้น ต่ า กรณี ศึกษา สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประ ชาชนลาว
เปรียบเสมือนมุมมองอีกหนึ่งด้าน เพื่อเป็นการยืนยันว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นตัวชี้วัดสาคัญ ต่อการ
กาหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจได้แท้จริงหรือไม่
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ข้อสรุป ของบทความวิ จั ย นี้ พ บว่ า นโยบายส่ ง เสริม การท่ องเที่ ย วของสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวนี้มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถึงแม้ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจะไม่ได้มีนโยบายในการลงทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจานวนมากนัก หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน แต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
ค่าส่าคัญ: นโยบายการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Abstract
This research article reflects the public policy management in lesson learn for
budgetary support (public expenditure) from the concepts and theories of developed
countries that may be just suitable for developed country only, because of in another country
is different contexts and policies then that have not readiness in different components, so
careful consideration in every dimension is fundamental to the administration of the country.
The study-oriented dimension is an industry that can propel the economy at a macro level.
Similarly aims to study the lessons from the elements that correspond to Thailand. In the
context of the industry, which can continue to stimulate the economy and affect the various
sectors of the business, so the tourism industry faces an important role in the country's
progressive and stable economic, social and political stability. Because tourism is the most
important to get the revenue from foreigners have been spending. Investment in tourism
industry the benefits will remain within the country as government has a policy to promote
and encourages continued tourism to strengthen the policy. If the lesson learn by consistent
contextual in a culture that has long been associated with Thailand. Lao People's Democratic
Republic is one of the countries where tourists pay attention to travel.
The researcher had aimed to study the equation of revenue forecast from
government policy on budget promotion of middle income country group by another to
confirm, is it suitable to prepare the fiscal expenditure? Is the tourism industry also an
important indicator of economic policy-making?
The conclusion of this research paper presented the tourism promotion policy of the
Lao People's Democratic Republic is effectiveness. The Lao People's Democratic Republic has
a chance to develop continuously. Eventually, the Lao People's Democratic Republic will not
have much investment policy to promote tourism in compared to countries in ASEAN region
but tourists still travel in the Lao People's Democratic Republic.
Keywords: tourism policies, tourism management, Lao People's Democratic Republic
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บทน่า

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและเสถียรภาพของประเทศ และมี
ผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน หากพิจารณาถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สาคัญที่สุดในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยสร้างตลาดงาน และ
สร้างอาชีพอีกหลายแขนง ก่อให้เกิดการกระจายงาน และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นต่า ง ๆ สร้างการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ อันเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย รัฐบาลให้
ความสาคัญ กับ อุต สาหกรรมการท่องเที่ ยวที่มี ส่ว นในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึ งมี การกาหนด
นโยบายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และการกระตุ้นการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น ได้รับผล
จากทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และได้ยึดหลักการในการวางแผน
ในทุกมิติ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยประเทศไทยเริ่มเน้นหนักในการให้ความสาคัญต่อรายได้ของประเทศที่
ได้รับจากเม็ดเงินภายนอก ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว (สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตาม จากเอกสารรายงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงตัวเลขติดลบของรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงติด
ลบบางช่วงปี เมื่อเทียบกับข้อมูลปีล่าสุด จากตัวเลขเชิงลบดังกล่าว ทาให้ตระหนักได้ว่า นโยบายการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันอาจไม่เพียงพอในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม เป็ น ที่ทราบแน่ ชัดว่า วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็น ปัจจัย สาคัญ ต่อการ
ท่องเที่ยว และเป็นปัจจัยร่วมต่อการสร้างแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในประเทศที่มีวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทเรียนสาคัญที่ใช้ในการศึกษาคือ ความสอดคล้องทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสอดคล้องกัน และอาศัยความร่วมมือระหว่า งกัน หากเริ่มต้นจากเขตภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN) ประเทศที่มีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ กับประเทศไทยนั้น คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากมี ความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยวที่กว้างยิ่งขึ้น
ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดการท่องเที่ยวด้วย
ความร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ (Economic Coordination) เปรี ย บเสมื อนห่ว งโซ่ อุป ทานระดั บ นานาชาติ
หากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบเศรษฐกิจที่ดี ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เนื่องจากการอุปโภคและการบริโ ภคของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ส่ว นใหญ่ใช้
ผลิตภัณฑ์นาเข้าจากประเทศไทย
การศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม และแนวโน้มการส่งเสริมเชิงนโยบายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากเป็นการสะท้อนถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนั้น ยังมีประโยชน์ต่อประเทศไทยในการถอดบทเรียนแนวปฏิบั ติที่สามารถ
เกื้อหนุนต่อกันได้ และผลการวิจัยนี้จะนามาเป็นเครื่องมือในการกาหนดแผนการดาเนินงาน รวมถึงนโยบายที่
อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งทราบดีว่าจาก
พื้นฐานการแข่งขันทางระบบเศรษฐกิจดังกล่าว หากถอดบทเรี ยนจากแนวคิดและทฤษฎีของกลุ่มประเทศที่
พัฒ นาแล้ว อาจจะเปรีย บเสมื อนเพีย งเหรีย ญด้า นเดี ย วที่ จ ะขับ เคลื่ อนระบบเศรษฐกิจ ระดั บ มหภาคเท่า นั้ น
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การพิจารณาในทุกมิติ และการพิจารณาบนบริบทที่สอดคล้องย่อมเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการบริหารประเทศ และ
จากความส าคัญดั งกล่ าวนี้ ผู้วิ จัย จึง มีความประสงค์ที่จ ะศึกษาเป้ าประสงค์ หลักของนโยบายส่ง เสริม ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และศึกษาสมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณ
ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่า ซึ่งเปรียบเสมือนมุมมองอีกหนึ่งด้าน เพื่อเป็นการยืนยันว่า อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวยังเป็นตัวชี้วัดสาคัญต่อการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐในการกาหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจได้
แท้จริง และมีเป้าประสงค์หลักที่จะดาเนินการในด้านใด และมีทิศทางในอนาคตต่อไปอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาเป้าประสงค์หลักของนโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Main
target of the public policy to promote national economy) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาสมการการคาดการณ์ ร ายได้ จ ากนโยบายภาครั ฐ ต่ อ การส่ ง เสริ ม
งบประมาณพิจารณาจากอัตรารายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism
revenue growth rate from tourism promotion policies) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิธีด่าเนินการวิจัย
มุ่ง ศึกษานโยบายภาครัฐ ต่ อ การส่ ง เสริม งบประมาณพิ จ ารณาจากอัต รารายได้ อุต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วจากนโยบายส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed
Methodology) จากจุดเริ่มต้นด้วยระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อเก็บข้อมูลด้าน
รายละเอียดของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้วิจัยจะทาการวิจัย
โดยแบ่งเป็น 3 เป้าประสงค์ที่สาคัญ และดาเนินการขอข้อมูลสถิติรายได้จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อนาข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสร้างสมการการคาดการณ์รายได้จาก
นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ 2 ข้างต้น ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)
ขอบเขตด้านประชากร
ชุดประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสัญชาติไทย
และสัญชาติลาว และผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสัญชาติไทยและสัญชาติลาว
ด้วยหลักผสานข้อมูลต่อเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (Snowball Sampling Technique) จนได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนต่อการดาเนินการวิจัย โดยการใช้แบบแนวการสัมภาษณ์ (Interviewing Guideline) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่มีความละเอียดและเป็นปัจจุบัน ผ่านมุมมองของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรสถานทูตไทยที่ดาเนินงานด้าน
การประสานงาน ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นฐานงานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก
ดังนั้นขอบเขตด้านประชากรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ตามหลักจริยธรรมวิจัยในคนที่ได้กาหนดระเบียบการไว้
การสัมภาษณ์ได้ขอรับข้อมูลเชิงปริมาณ หรือแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณจากระบบสารสนเทศ โดยนาชุดข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ต่อไป
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การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instrument Test)
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการ
ทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจัยไปทดสอบหาความเที่ยงตรง
(Validity) โดยผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSSIRB:
2018/122 B2)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
งานวิจัยนี้ ดาเนินการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methodology) เพื่อการศึกษาข้อมู ลต่อการตอบโจทย์วิ จัยจากวัตถุประสงค์การวิจัย โดย วัตถุป ระสงค์ที่ 1
เพื่อศึกษาเป้าประสงค์หลักของนโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Main target of the public
policy to promote national economy) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเริ่มจากการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นักวิจัยได้วางแผนที่จะ
จัดกระทากับข้อมูลด้วยการถอดชิ้นส่วน, การเข้ารหัส, การเรียงลาดับ และการกลั่นกรอง (The data analysis,
researcher has planned to correct data by disassembling, coding, and then sorting and sifting)
ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: การทาความคุ้นเคยกับข้อมูลเชิงคุณภาพตามการระบุกรอบแนวคิด (Familiarizing,
identifying a thematic framework)
ขั้นตอนที่ 2: จัดทาการอ้างอิงขั้นตอนการจัดหมวดหมู่ข้อมู ลทางวาจาหรือพฤติกรรมเพื่อจัดกลุ่ม
(Referring the process of categorizing verbal or behavioral data to classify)
ขั้นตอนที่ 3: การพิจารณาใช้หมวดหมู่ทั้งหมดเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้รหัส (Using all category
to developing and applying codes)
ขั้นตอนที่ 4: ระบุชนิดของปัจจัยเชิงคุณภาพและระบุความสัมพันธ์ (Identifying themes and
relationships)
ขั้นตอนที่ 5: การสรุปข้อมูล และการรายงานผลสรุปชุดข้อมูลสาคัญ (Conclusion and summarize
the data)
ขั้นตอนที่ 6: นาข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสร้างสมการการคาดการณ์ (Prepare quantitative data to
generate forecasting equations) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ เพื่อศึกษาสมการการคาดการณ์อัตรารายได้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้รับจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ นามาศึกษาอัตราการเติบโตรายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับจากนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยว (Tourism revenue growth rate from tourism promotion policies) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยขั้นตอนที่ 6 คือข้อมูลเฉพาะเชิงปริมาณที่ได้ในรูปแบบ Retrospective Data
มาสร้างสมการการคาดการณ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 - 5 ที่เน้นการสังเคราะห์ข้อมูลในบริบทที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญ
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ต่อสมการการคาดการณ์ (Forecasting Equations) จากการรับข้อมูลรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ใน
แหล่งข้อมูลกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สามารถเข้าถึงได้) เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลและ
นาผลการวิเคราะห์ไปนาเสนอให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสถานการณ์อนาคต ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด เพื่อ
เป็นการยืนยันว่า องค์ประกอบของสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเพียงพอหรือไม่ในมุมมองอนาคต อ้างอิงข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ จาก International Tourist Arrivals to Thailand by Nationality
(Department of Tourism, 2017) และ Lao Tourism Statistical Report (Department of Tourism
Development, 2013, pp.7-13 และ Lao Tourism Statistical Report (Department of Tourism
Development, 2016, pp.8-14)
ผลการวิจัย
1. จากผลการศึ ก ษาเป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของนโยบายส่ ง เสริ ม ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ
(Main target of the public policy to promote national economy) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งผลการศึกษาสามารถเรียบเรียงและแบ่งนาเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว โลก หากพิ จ ารณาถึ ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านที่ 1 กล่าวประเด็นสาคัญว่า) “การพัฒนาระบบ
การท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีการเติบโต
เชิงบวกอย่างต่อเนื่อง แต่อาจพบบางช่วงที่มีแนวโน้มถดถอยลงเช่นปี ค.ศ. 2018 นี้ จากที่ตนได้ประกอบธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยว” ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้ วยนโยบายส่ง เสริม การท่ องเที่ ยว หากกล่ าวถึง ข้อมูล ที่ผู้ ประกอบการมี ความประสงค์ ให้ภาครัฐ
ดาเนินการ คือการโฆษณาการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ระดับนานาชาติ ปัจจุบันพบว่า กิจกรรมด้านการส่งเสริมการโฆษณายังไม่ได้ให้ความสาคัญมากนัก ดังนั้นการเร่ง
ดาเนินการการส่งเสริมกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นสิ่งที่ควรเร่ง
ดาเนินการเป็นอันดับต้น ๆ แต่เป็นที่ทราบดีว่า จากผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวม และข้อจากัดบางประการ
อันเนื่องมาจากผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่น้อยลง ทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในจานวนที่เ พิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ ใน
ภาพรวมพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านที่ 2 กล่าวประเด็นสาคัญ ว่า) “ผู้ประกอบการที่
ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความตั้งใจ
ติดตามนโยบายสาธารณะที่ประเทศไทยส่งเสริม โดยอยากให้การส่งเสริมนั้นมีความสอดคล้องกัน” เพราะรัฐบาล
ไทยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หาก
นักท่องเที่ยวมีโอกาสท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย เช่น การขนส่ง โรงแรม ที่พัก
อาศัย อาหารและภัตตาคาร และบริการด้านอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลสาคัญด้าน
เป้าหมายหลักของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่าน
ที่ 3 กล่าวประเด็นสาคัญว่า) “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่งและครบถ้วน
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ขาดแต่การเผยแพร่เชิญชวนที่อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลระหว่างประเทศ และงบประมาณส่งเสริม
การโฆษณามาเป็ น เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ นอั ต รานั ก ท่ อ งเที่ ย วของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ”
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างกาหนดเป้าหมายของตลาดการท่องเที่ยวในอนาคต ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวยังคง
เป็ นประเทศในภูมิ ภาค ซึ่ งหมายถึงนักท่ องเที่ ยวจากประเทศเพื่ อนบ้ าน และประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ส าหรับ
นักท่องเที่ยวทางไกลจากประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไต้หวัน ต้องสร้างแรงดึงดูดให้มากขึ้น เพื่อให้มีจานวน
นักท่องเที่ยวในอัตราที่สูงขึ้น การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ ยวให้มีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น การจะทาให้สาเร็จได้ ต้องมุ่งเน้นที่การดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. โฆษณาการท่องเที่ยวผ่านสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมในประเทศ
และมีการเผยแพร่ภาพด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสนับสนุนทาให้ประเทศได้รับการรู้จักเป็นอย่างดี จากการ
เผยแพร่ดังกล่าว มุ่งเน้นเป้าหมาย 2 ประการ คือ ประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความ
สนใจการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ และนั กท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ให้ ความสนใจในการมาท่ องเที่ ยวสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. การขยายศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวขยายระยะเวลาในการเข้าพักให้นานขึ้น
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศ
4. การมีส่ วนร่ว มในการจัด นิท รรศการการท่องเที่ย วนานาชาติ ซึ่ง จะกลายเป็ นเวที พบปะหารือ
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว และนามาซึ่งโอกาสและความสนใจมากยิ่งขึ้น
5. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ชาวลาวทุกกลุ่มซึ่งมีประเพณีเทศกาลของตนเอง ที่จะเป็นจุดทา
ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดงานเทศกาลที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและจังหวัดทั่วประเทศ
ตลอดทั้งปี ล้วนเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลควรให้การส่งเสริม
6. ความร่วมมือของภาคธุรกิจในการโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเคลื่อนไหวทาง
การตลาดในธุรกิจที่อยู่ในระบบการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาคจะต้องร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มี
ส่วนร่วมในแคมเปญการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าร่วม
การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ หรือการทา
สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับสายการบินระหว่างประเทศที่มีเส้นทางการบินมายังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดให้บริการการท่องเที่ยวกับต่างชาติเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2533 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพียง 14,400 คนเท่านั้น ซึ่งปี พ.ศ. 2548 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นเกือบ 1.1 ล้านคน สามารถสร้างรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกว่า 146 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และในปี พ.ศ. 2554 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 2.7 ล้านคน สร้างรายได้ 406 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ใน 20 ปีที่ผ่ านมา การท่องเที่ยวเป็นแหล่ งรายได้ อันดั บหนึ่งของรายได้จากการแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
มากกว่าอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป และมากกว่าการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้า แต่น้อยกว่าอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ (Tourism Development Department, 2011, pp. 21-27) กว่าร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามายังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ นักท่องเที่ยวในประเทศเขตภูมิภาคอาเซียน ส่วนอีกร้อยละ
30 เป็ นนั กท่ องเที่ ยวทางไกลจากยุ โรป สหรั ฐอเมริ กา และประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ย ประเทศที่ ส าคั ญส าหรั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี
แคนาดา เวียดนาม และจีน เป็นต้น (LNTA, Statistical Report on Tourism in Laos, 2016, pp. 3-11)
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ความสาคัญกับการลงทุน เพื่อส่งเสริมภาคการ
ท่องเที่ยว การลงทุน สร้างเครือข่ายการขนส่ ง การสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมทางบก ท าให้ขณะนี้
สามารถเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีท่าอากาศยาน
3 แห่ง เปิดให้บริการในเวียงจัน ทน์ หลวงพระบาง และปากเซ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงและขยายโครงข่าย
ไฟฟ้า แหล่งน้าและสาธารณูปโภคอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร ที่ช่วยให้สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ง่าย
ขึ้น เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในฐานะประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ยังคงต้องการการลงทุนจานวนมากในโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนในปี พ.ศ. 2547 การลงทุนจากต่างประเทศได้รับการ
สนับสนุนในทุกอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และทุกพื้นที่ที่จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความมั่นคงของชาติ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวัฒนธรรมของประชาชนชาวลาว ซึ่งนักลงทุนต่างชาติและทรัพย์สิน ที่ใช้ประกอบการ
ลงทุน จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนักลงทุน
ต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความร่วมมือ
ทางธุรกิจด้วยสัญญา 2) การลงทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ 3) การลงทุนที่ต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ 100%
(ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านที่ 4 กล่าวประเด็นสาคัญว่า) “ส่วนการลงทุนของต่างชาติในภาคการท่องเที่ยวมีการเปิดให้
อย่างเสรี โดยอนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารได้ 100% รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจนา
เที่ยวที่มีต่างชาติถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน” เป็นต้น
ตอนที่ 3 การรับรูข้ องผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในปี พ.ศ. 2552 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสิ้น 1,493 แห่ง เพิ่ม
ขึ้นมา 985 แห่งจากปี พ.ศ. 2548 ปัจ จุบั นมี แหล่ง ท่องเที่ ยวทางวั ฒนธรรม 435 แห่ง แหล่ งท่ องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ 849 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 290 แห่ง ซึ่งในจานวนนี้มีมากกว่า 500 แห่ง ที่ยังรอ
นักลงทุนมาพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและการบริการ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ กาลังพัฒนาและทดลองเปิด
ให้บริการ จานวน 364 แห่งที่ต้องการการลงทุนและการปรับปรุงเพิ่มเติม
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ในขณะเดียวกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ได้ปรับปรุงการจัดการด้านการท่องเที่ยว
ระบบการบริหาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจการท่องเที่ยวของภาคเอกชน ในปี พ.ศ. 2552 มีบริษัทนา
เที่ยวจดทะเบียน 166 แห่ง (จากปี พ.ศ. 2546 มีเพียง 41 แห่ง) มีร้านอาหาร 1,148 แห่ง โรงแรม 357 แห่ง
เกสต์เฮาส์ 1,344 แห่ง รวมจานวนห้องทั้งหมด 26,558 ห้อง อัตราเฉลี่ยการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 54 เทียบกับ
ปี พ.ศ. 2546 อยู่ที่ร้อยละ 45 (LNTA, Statistical Report on Tourism in Lao PDR, 2009, pp. 11-28)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นผลงานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รองจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในปี พ.ศ. 2552 รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่า
267.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่รายได้ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีมูลค่า 539.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.
2554 รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่า 406 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนภาคเหมืองแร่มีมูลค่า 1,237 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (Tourism Development Department, 2011, pp. 6-8) ส่งผลให้มีอัตราการจ้างงานเติบโตขึ้นปีละ
มากกว่า 30,000 คน รวมทั้งภาครัฐได้ส่งเสริมเอกสารประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาต มีทั้งเอกสารอนุญาต
การให้บริการระดับท้องถิ่น และเอกสารอนุญาตเป็นผู้นาเที่ยวระดับท้องถิ่น ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนต่าง ๆ ในประเทศจานวนหลายราย (ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญท่านที่ 5 กล่าวประเด็น
สาคัญว่า) “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเพียงประเทศขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่
การพัฒนาการท่องเที่ยวมีศักยภาพมาก ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
และทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่ป่าครอบคลุมร้อยละ 41
ของพื้นที่ประเทศ โดยมีพื้นที่คุ้มครอง 20 แห่ง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความสาคัญระดับโลก
มีแม่น้าโขงติดกับทัศนียภาพอันสวยงาม แหล่งโบราณคดี ศิลปะและมรดกอันมีลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง (ทุ่งไหหิน ทุ่งวัดพู จาปาศักดิ์ และหลวง
พระบาง) อีกทั้งกลุ่มชนเผ่า 49 ชนเผ่า ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลาย”
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศให้เมืองหลวงพระบางเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ก่อตั้งขึ้นครั้ง
แรกในศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคและนักท่องเที่ยวทางไกล และยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น วัดพู จาปาศักดิ์ เมืองโบราณเศรษฐปุระในศตวรรษที่ 5 ทุ่งไหหินในเชียงขวาง ที่มีแหล่ง
ไหหินมากกว่า 60 แห่ง และมีไหหินมากกว่า 3,000 ไห แต่ละไหมีน้าหนัก 2 ถึง 3 ตัน เชื่อว่ามีอายุมากกว่า
3,000 ปี และคาดว่าจะได้รับการตั้งเป็นมรดกโลก ทั้งทุ่งหินตั้งในแขวงหัวพัน และถ้าในเวียงไซย 1 ใน 15 มรดก
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LNTA: Tourism Guide Book, 2010, pp. 16-19) อีกทั้งสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ น้าตกหลี่ผี และน้าตกคอนพะเพ็ง ซึ่งเป็นน้าตกที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณน้า
มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงถ้าน้าลอดกองลอซึ่งมีความยาว 7.5 กิโลเมตร ที่สามารถรองรับ เรือ
นักท่องเที่ยวขนาดเล็กได้ พื้นที่คุ้มครองบางแห่งมีการตั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามชุมชน
โครงการหนึ่งที่ประสบความสาเร็จ คือ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้าห้า ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการช่วยลดปัญหาความยากจนของ United Nations Development Programme: UNDP ที่
ได้รับรางวัล UN Development Award and British Airways Tourism for Tomorrow Award ซึ่งมีรากฐาน
จากอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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2. เพือศึกษาสมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณพิจารณาจาก
อัตรารายได้อุตสาหกรรมการท่องเทียวจากนโยบายส่งเสริมการท่องเทียว (Tourism revenue growth rate
from tourism promotion policies) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รูปภาพที่ 1: การเปรียบเทียบแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศไทย
ผลการศึกษาเปรีย บเที ย บแนวโน้ ม ของจ านวนนั กท่ องเที่ ย ว ระหว่ า งสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวมีทิศทางการเติบโตสูงขึ้นในอัตราที่ สอดคล้องกัน พบจุดตัด
แนวโน้มล่าสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ. 2016 และจุดตัดของแนวโน้มล่าสุดของ
ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2015 หากเปรียบเทียบความชั นของแนวโน้มที่มีต่อการทานาย (Forecast) พบแนวโน้ม
การเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแนวโน้มสูงกว่าประเทศไทย ซึ่ง
จุดตัดของแนวโน้มดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อจานวน
นักท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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รูปภาพที่ 2: การเปรียบเทียบแนวโน้มอัตรารายได้จากนักท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และประเทศไทย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้ม อัตรารายได้จากนักท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศไทย พบว่า อัตรารายได้จากนักท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตสูงขึ้นที่สอดคล้องกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 พบจุดตัดแนวโน้มล่าสุดของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ. 2016 และพบจุดตัดของแนวโน้มล่าสุดของประเทศไทยในปี
ค.ศ. 2016 เช่นกัน หากเปรียบเทียบความชันของแนวโน้มที่มีต่อการทานาย (Forecast) พบแนวโน้มอัตรารายได้
จากนักท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย แนวโน้มประเทศไทยสูงกว่า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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รูปภาพที่ 3: ระดับความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาแนกรายปี ระหว่าง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย
พบระดับความคลาดเคลื่อนของชุดข้อมูลในช่วงต้นสู ง กล่าวคือในระยะข้อมูล 5 ปีแรก (ระหว่าง
ปี ค.ศ. 2000-2005) มีค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายปี หากเปรียบเทียบระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยว
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทย และพบระดับของค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
รายปีที่ลดระดับลงจนสอดคล้องกัน เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา
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รูปภาพที่ 4: ทิศทางความสอดคล้องของการทานายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย
หากพิจารณา Cross Correlation Forecasting พบว่าชุดข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวมีความ
สอดคล้องกัน จากการวิเคราะห์ Lag Function ด้วยการ Shift Elements ของ Lag Parameter ที่ทดสอบทั้ง
ทิศทางบวกและทิศทางลบ พบสอดคล้องกันในทิศทางบวกเท่านั้น
ตารางที่ 1: ตารางแสดงผลลั พ ธ์ ข องสมการการคาดการณ์ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รายได้ จ าก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอย จากข้ อ มู ล จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าท่ อ งเที่ ย วในสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ อัต รารายได้ จ ากอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถทานายหรือคาดการณ์อัตรารายได้
จากนักท่องเที่ยวได้ร้อยละ 95 และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย จากสมการพื้นฐาน ŷ = α + β1X1 + ε
โดยสามารถแสดงสมการคาดการณ์อัตรารายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้ คือ ŷ = 2E+008 + 127.771(X1)
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อธิบายได้ว่า รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (USD) = 200 Million USD + 127.771 (จานวน
นักท่องเที่ยว) ซึ่งหากจานวนนักท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่ม 1 คน จะมีผลต่อ
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยประมาณ 128 USD (p-value 0.000) ซึ่งเป็นไปตามระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
อุปสรรคทีมีต่อการขับเคลือนการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนในธุรกิจการท่องเทียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
อุปสรรคหลัก การลงทุนต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ค่อนข้างสูง เฉลี่ยแล้วโดยประมาณ ร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งมีอัตราที่สูงพอสมควร อาจเป็น
เพราะนโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราเฉลี่ยสูงเช่นกัน หากเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน กล่าวคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ยโดยประมาณ
ร้อยละ 10 ต่อปี กรณีฝากประจากับธนาคารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้ น หากภาคธุรกิจ
ขับเคลื่อนโดยใช้การลงทุนจากผู้ประกอบการเอง อาจจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเม็ดเงินการลงทุนได้ ดังนั้น
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ หลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ย วได้รับผลกระทบ ยอดนั กท่องเที่ยวมีอัตรา
แนวโน้ มใช้จ่า ยลดลง และกลุ่มนักธุรกิจ ที่เกี่ ยวข้องกับการท่ องเที่ย วได้รับผลกระทบจากอัตรานักท่องเที่ย ว
ต่างชาติที่ลดลงดังกล่าว ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง โดยทุกภาคส่วนผู้ประกอบการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี พ.ศ.
2561 และ พ.ศ. 2562 ที่รัฐบาลจะมี นโยบายส่งเสริม จะเป็ นแนวทางที่ส ามารถสร้างความเชื่ อมั่ นให้กับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว ว่ายังเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้สาคัญให้กับประเทศ ซึ่งผลจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่พบ แนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแนวโน้มลดลงในปี ค.ศ. 2016
อุปสรรครอง คือ การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น การสร้างรถไฟฟ้าในเขตเมือง หรือ
การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีน สู่ประเทศไทย ที่มีการลงทุนจากกลุ่มนักลงทุน
ต่างชาติ นั้น มีผ ลกระทบอย่า งยิ่ งต่อการทาลายรายได้และความเป็ นธรรมชาติ ของบริบ ทการท่ องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อรายได้ของประชาชนที่จะ
ถดถอย โดยเฉพาะประชาชนที่ ดาเนินอุตสาหกรรมด้านการรับ -ส่งนั กท่องเที่ยว ไปสถานที่ ท่องเที่ยวต่ าง ๆ
ภายในประเทศ
สรุปผลการวิจัย
หากพิ จารณาเปรียบเที ยบในบริบท (Context) ของประเทศไทย และสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว มีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ หากมีการร่วมมือในการสร้างพื้นที่
ทางการท่องเที่ยวที่กว้างยิ่งขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ จะเป็นการสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่ร่วมกันเพิ่มกว้างยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ จาเป็ นต้องมีการศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อ เป็นการถอดบทเรียน และเป็นเครื่องมือในการ
กาหนดแผนการดาเนินงาน รวมถึงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
พึงปฏิ บัติ และแนวทางการส่ง เสริมความร่ว มมือกันในการประชาสัม พันธ์ แหล่ งท่องเที่ย ว หากเศรษฐกิจใน
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลต่ อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ
สินค้าอุปโภคและบริโภคเกินกว่ากึ่งหนึ่งมีการนาเข้าจากประเทศไทยเป็นหลัก
อัตรานักท่องเที่ยวที่เป็นกุญแจสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กว่าร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็น
นักท่องเที่ยวจากแถบภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งคือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเขตยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในภูมิภาค
เอเชี ย พบว่ า ตลาดที่ ส าคัญ ส าหรับ อุต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว ได้แก่ ไทย สหรัฐ อเมริกา ฝรั่ง เศส สหราช
อาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี แคนาดา เวียดนาม และจีน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นความสาคัญและประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
อัต ราเติ บ โตขึ้นนั้ น ด้ ว ยเหตุ นี้รัฐ บาลลาวจึ ง ให้การสนั บ สนุ นและเสริม สร้า งบทบาทของภาคการท่ องเที่ ย ว
ตลอดจนออกกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด และความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ สิ่งสาคัญที่ต้องการการพัฒนา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชานาญด้านการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว และการยกระดับการบริการในภาคการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวมถึง การสนั บ สนุ น โครงการการท่ องเที่ ย วเชิ ง อนุ รักษ์ ของชุ ม ชนเพื่ อ ส่ ง เสริม อัต ราการเติ บ โตของจ านวน
นักท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลการดาเนินงานของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเปรีย บเทียบกับผลการท่องเที่ยวมีการตั้งข้อโต้แย้งว่า ถึงแม้ว่า รัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีงบประมาณอย่างจากัดต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการลงทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในทางกลับกันการท่องเที่ยวของไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจานวนมากถึง 10,264.5 ล้านบาท (ประมาณ
3,191.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2555 ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 22.3 ล้านคน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการรายงานของส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(Department of Tourism Development, 2013, pp. 7-13) และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก
โดยในปี พ.ศ. 2555 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 983,928 ล้านบาท ที่ได้รับผลจากการที่ประเทศไทยได้จัดสรร
รายจ่ายงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอัตรารายได้จากการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน
รัฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ควรส่ ง เสริม การโฆษณาการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นสื่ อ
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมในประเทศ และมีการเผยแพร่ภาพด้วย
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะสนับสนุนทาให้ประเทศได้รับการรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (พัชราวลัย จีนอนงค์, 2559, 233-247.) ที่กล่าวว่า สื่อมัลติมีเดียเป็นการ บูรณาการสื่อต่าง ๆ
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เข้าด้วยกัน เช่น นาเสนอสื่อรูปภาพ และเสียงบรรยาย ประกอบกัน จึงทาให้สามารถสร้างการรับรู้ และดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น มีผลต่อรายได้
ของประชาชน และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ธณัศวัล กุลศรี, 2559, 116.) ที่กล่าวว่า ท้องถิ่นจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ที่ให้บริการนาชมสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้เรื่องภาษาที่
หลากหลาย ฝึกอบรมเรื่องการให้บริการที่ดี ปรับปรุงสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าให้ กับนักท่องเที่ยว และเป็นการสนับสนุนให้
เข้าใจ ร่วมมือ และร่วมใจในการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบความสาเร็จในด้านนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กเมื่อ
เที ย บกับ อุต สาหกรรมการท่องเที่ ยวของประเทศไทย เนื่ องจากการลงทุน ด้ า นการท่ องเที่ ย วต่ า งกัน ดั ง นั้ น
ต้องพิจารณาว่าหากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้านการกากับและจัดการ
จากกฎหมายเพื่อคงคุณค่าของธรรมชาติไว้ หากประเทศไทยพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ ยวมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยที่รัฐสามารถประหยัด
รายจ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถ
นามิติดังกล่าวมาพิจารณาตามนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวสามารถให้ความสาคัญกับการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวโดยการเรียนรู้จากประเทศไทยได้เช่นกัน
โดยศึกษาบนพื้นฐานความสาเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้ดาเนินการตามแผนการท่องเที่ยวและแนว
ทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละประเทศจะมี
แนวทางอย่างไรบนพื้นฐานบทเรียนสาคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจะสร้างเสริมความ
ร่วมมือในทิศทางใดที่จะส่งผลดีต่อการลดรายจ่ายแผ่นดินของงบประมาณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังพิจารณาบนพื้นฐานขอบเขตด้านนโยบายระดับภายในประเทศเท่านั้น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากการ
ขับเคลื่อน ณ ช่วง วัน ที่ 2 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็น วันชาติลาวที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้ป ระกาศนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแผนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิ ด
ความสนใจเรียนรู้ และมาศึกษาวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวได้น้อมรับนโยบายจากรัฐบาล เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายดังกล่าวจะสามารถผลักดันธุรกิจ
การท่องเที่ยวของตนได้ หากภาคธุรกิจดาเนินการลงทุนโดยปราศจากนโยบายสาธารณะจากรัฐบาล ย่ อมยากต่อ
การดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จได้ ข้อพึงระวังของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือการสร้าง
รถไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจรายย่อยด้านการคมนาคม เพราะ ปัจจุบันจานวนผู้ประกอบการธุรกิจด้านการ
คมนาคมเพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวมีจานวนมาก ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
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ที่ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยหาฉันทามติร่วมกัน พิจารณาจากบทเรียนสาคัญ ของการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระหว่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองเวียงจันทร์ จะเดินทางโดย
เครื่ อ งบิ น จากกรุ ง เทพมหานคร มาลงที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เพื่ อ เดิ น ทางตรงเข้ า สู่ เ มื อ งเวี ย งจั น ทร์ รวมถึ ง
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จะเดินทางมาจากยุโรปมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร และเดินทางตรงมาเมืองเวียงจันทร์ด้วย
รถไฟธรรมดา โดยกลุ่มธุรกิจรายย่อยด้านการคมนาคม จะเป็นผู้รับผู้โดยสารกลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เหล่านี้ ไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป ซึ่งจากตัวอย่างดังกล่าว พบว่า การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ควรเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกรณีส่งเสริมการคมนาคมผ่านรถไฟฟ้าโดยมุ่ง
สร้างเฉพาะจุด การเดิ นทางเข้า -ออกระหว่ างชายแดนเท่า นั้ น และรัฐ บาลควรมุ่ งเน้น โครงสร้า งพื้ น ฐานการ
คมนาคมทางรถยนต์เป็นหลักก่อน เพื่อกระจายรายได้ให้กับภาคประชาชนที่ทาธุรกิจด้านการคมนาคม (รถรับส่ ง
รถตู้โดยสาร รถบัสขนาดใหญ่) เนื่องจาก หากสนับสนุนเฉพาะรถไฟฟ้า รายได้จะกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มนักลงทุนราย
ใหญ่ ซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วน รายได้ควรได้รับอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นที่
ทราบดีว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นาเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่ผลิตสิน ค้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภคเกินกว่าร้อยละ 80 ซึ่ง เป็นสาเหตุ ให้ อัต ราค่า เงิน กีบ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอย่า งต่อเนื่อง ดังนั้ น
เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนได้ ต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ และควรได้รับผลประโยชน์จากรายได้
ด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน
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