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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงสถานการณ์การน าเขา้และนโยบายของก าน าเขา้ของกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน และท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการเจริญเติบโตของการน าเข้าในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนดว้ยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ ซ่ึงใชข้อ้มูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2555 รวม
ทั้งส้ิน 12 ปี ของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และลาว โดยใช้
อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ อตัราการเจริญเติบโตของอตัรา
แลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัก าหนดอตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้ในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน จากผลการศึกษาสถานการณ์การน าเขา้ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ อตัรา
แลกเปล่ียน  และอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มสมาชิกอาเซียน พบว่า การน าเข้าและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวมากข้ึน ส่วนอัตราแลกเปล่ียนมี
แนวโนม้แขง็ค่าข้ึน มีเพียงประเทศเวยีดนามเท่านั้นท่ีอตัราแลกเปล่ียนอ่อนค่าลง และอตัราเงินเฟ้อ ก็มี
แนวโน้มท่ีจะปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้ใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัท่ีมี
ผลต่ออตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้ ณ ระดบัการเจริญเติบโตของการน าเขา้ท่ีแตกต่างกนั พบว่า 
ในช่วงอตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้อยู่ในระดบัต ่า กลาง และสูง อตัราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และอตัราการเจริญเติบโตของอตัราแลกเปล่ียน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน มีเพียงอตัราเงินเฟ้อท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
การเจริญเติบโตของการน าเขา้ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในทิศทางเดียวกนั โดยจะมีผลกระทบมากท่ีสุด
ในช่วงอตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้ท่ีอยูใ่นระดบัสูง ระดบัต ่า และระดบักลาง ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to examine the factors affecting the growth rate of imports in  
ASEAN using panel quantile regression. The data used in this research is annual date covering the 
period of 2000 to 2012 for Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippines, Singapore, Laos and 
Indonesia. This study used the growth rate of the gross domestic product, the growth exchange rate 
and the inflation rate as determining factors of the growth rate of imports in ASEAN. The results of 
the studies in imports, gross domestic product, exchange rate and inflation of ASEAN found 
imports and gross domestic product of ASEAN tends to be more expansive, whereas the exchange 
rate tends to appreciate. Vietnam was the only country which the exchange rate depreciated. The 
result of the factors that affect the rate of growth of imports of the ASEAN. When panel quantile 
regression was used to compare the different factors that affected rate of growth of imports at 
different levels, it found in low-level, mid-level, and high-level of the growth rate of import. That 
the growth rate of gross domestic product and the growth rate of the exchange rate did not affect the 
growth rate of imports of ASEAN. Only inflation affects the growth rate of imports of ASEAN in 
the same direction that will have the greatest impact on the growth rate of imports, which is high in 
the low and middle, respectively. 


