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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้ขอ้มูลแบบพาแนล 
โดยแบ่งตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตวัแปรทางเศรษฐกิจ ตวัแปรทางสังคม ตวั
แปรทางเทคโนโลยี และตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 
2554 โดยใชเ้ทคนิคการประมาณขอ้มูลแบบพาแนลดว้ยวธีิ Fixed Effects Model  
 ผลการศึกษาพบวา่ ภายหลงัการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของตวัแปรทุกตวัท่ีใชใ้นการศึกษา 
มีลกัษณะน่ิงท่ี order of integration เท่ากบั 1 หรือท่ีระดบั I(1) หลงัจากนั้นน าตวัแปรไปวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชัน สามารถสรุปไดว้่า อตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุข
ต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ทของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนและกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในทิศทางเดียวกนั แต่สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน อตัราการว่างงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละของประชากรท่ี
เขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยัของประเทศสมาชิกอาเซียน และจ านวน
ผู ้ลงทะเบียนใช้งานโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คนของประเทศสมาชิกอาเซียน  มี
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ความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในทิศทางตรงกนั
ขา้ม 
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั คือ รัฐบาลควรสนบัสนุนการจดัโครงการเก่ียวกบัการสร้างอาชีพ 
โดยเนน้กระจายโครงการและศูนยฝึ์กอบรมเพื่อพฒันาอาชีพให้เขา้สู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง รวมถึง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิต และใช้เป็นเคร่ืองมือในการลด
ตน้ทุนการด าเนินงานตลอดจนเป็นช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน ให้เกิดตน้แบบของสังคม
ทั้งในระดบัองค์กรและระดบับุคคล ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นเร่ือง ความซ่ือสัตยเ์ป็น
หลกั  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to investigate the relationship between economic and non-
economic factors and income distribution in ASEAN using panel data. The variables in the study 
divided by 4 groups include economic variables, social variables, technology variables and 
institutional variables. The secondary data of variables in the study were gathered annual, 
covering from 2001 to 2011. Econometric techniques used for analysis were Fixed Effects Model. 
 The results of the study indicate that all of variables were stationary with the first 
difference. The results indicate that Health expenditure per capita, Percentage of individuals using 
the internet, Corruption Perceptions Index and Property right have significant positive 
relationship with Economic Growth Rate in ASEAN. Gross National saving per real GDP, 
Unemployment rate, Improve sanitation facilities percentage of population with access and 
Mobile-cellular telephone subscriptions per 100 inhabitants however, there is a negative 
relationships with Economic Growth Rate in ASEAN. 
 Suggestions of this research are government should support the project to build a career 
with emphasis on distribute training center into the public thoroughly and support the use of 
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technology in production to increase productivity. In the same time, technology is a tool to reduce 
operating costs as well as a variety of marketing channels. Moreover government should have an  
incentive to promote and support in social organizations and individuals in morality by emphasize 
in honesty. 


