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บทคัดยอ 

 การศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเปนมาและ

สภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย 2) วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงิน

กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยศึกษาในประเด็นของการเปดเสรีทางการเงินที่สงผลตอการเติบโตของภาคการเงิน

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3) เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินนโยบายการเงินท่ีเกี่ยวของเชื่อมโยง

กับการเปดเสรีทางการเงินและการปรับตัวของภาคการเงิน  

 สําหรับวิธีการศึกษาแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับความเปนมาและ

สภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย รวมทั้งนโยบายการเงินท่ีเกี่ยวของเชือ่มโยงกับการเปดเสรี

ทางการเงินและการปรับตัวของภาคการเงิน และ  2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการเศรษฐมิติและใช

แบบจําลอง VAR (Vector Autoregressive) และทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรที่

นํามาศึกษาประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK)  

มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) และยอดคงคางของตราสารหน้ีใน

ตลาดตราสารหนี ้(BOND) ตามวิธี cointegration  รวมทั้งศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปรทีละคู

ดวยวิธ ีcausality โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสจาก พ.ศ. 2540-2557    

 ผลการศึกษาพบวา 1) ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทยมีพัฒนาการ

ขึ้นเปนลําดับ โดยมีแนวโนมที่จะเปดเสรีมากขึ้นอันเปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ประเทศตางๆมี

แนวโนมของการเปดเสรีมากขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทยไดทะยอยผอนคลายกฎระเบียบตางๆและการ

เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศใหมีความสะดวกคลองตวัขึ้น สงผลดีตอการพัฒนาภาคการเงนิ 2) การเปดเสรี

ทางการเงินท่ีสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาระบุวาตลาดหลักทรัพยเปนเพียงชองทางเดียวที่

สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นพัฒนาชองทางการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่องจะ

สงเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อีกสองชองทาง คือ เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย และตลาดตรา

สารหน้ี กลับไมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ 3) นโยบายการเงินท่ีเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการ

เปดเสรีทางการเงิน ควรมีทิศทางที่ผอนคลายขึ้นแบบคอยเปนคอยไป และเกิดขึ้นเมื่อภาคสวนตางๆมีความพรอม 

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและไดรับประโยชนจากการเปดเสรีอยาง

แทจริง นอกจากนี้ประทศไทยควรใหความชวยเหลือกับประเทศในอาเซียนในการพัฒนาตลาดการเงินเพื่อสราง

เครือขายและความสัมพันธที่เขมแข็งระหวางกัน สวนภาคการเงินจะตองสรางความเขมแข็งโดยการเขาสู

มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งเวทีในประเทศและระดับภูมิภาค 
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Abstract 

The objective of this study has three-fold: 1) to overview of financial liberalization and 

economic development in Thailand, 2) to examine the relationship between financial 

liberalization and economic development by studying the issue of financial liberalization 

which affects the financial sector and economic growth, and 3) to recommend the appropriate 

monetary policies associated with financial liberalization and the adjustment of the financial 

sector. 

The study employs both descriptive and quantitative analyses. The descriptive analysis 

explains the background and general conditions of financial liberalization together with the 

related monetary policy in Thailand. A Vector Autoregressive (VAR) model with the 

applications of cointegration and causality test is employed for the quantitative analysis. The 

variables used in this study are time series data including Gross Domestic Product, bank 

deposit, market capitalization in the Stock Exchange of Thailand (EQ) and outstanding debt 

instrument in the bond market  from the period of 1997-Q1 through 2014-Q4.  

The results of the study show that 1) during the past two decades, financial sector in 

Thailand tended to have greater development and liberalization according to the current 

global changes. Bank of Thailand had facilitated deregulation and the movement of capital 

flow between countries and had positive impacts on the financial sector development; 2) 

financial liberalization has positive impacts on economic growth as well. However, this study 

also indicates that stock exchange is the only channel affecting economic growth. Thus, the 

continuous development in this channel is necessary for supporting economic growth. While 



the other two channels, namely deposits in the banking system and debt markets had no 

significant effects on economic growth; and 3) various recommendations are as follows: the 

monetary policy should be relaxed and deregulated gradually, in order to help adapt to the 

changing circumstance and benefit from the liberalization. In addition, Thailand should assist 

other member countries in ASEAN in order to stronger network and relationship in this area. To 

strengthen financial sector, it is recommended that the financial institution should follow the 

international standards regulation and enhance competitiveness in both domestic and regional 

levels. 
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