
บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศ

ไทยนี้ ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของทั้งในสวนที่ เปนแนวคิดทฤษฎี และการศึกษา          

เชิงประจักษทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยในสวนของแนวคิดทฤษฎี ประกอบดวย 1) 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะพิจารณาจากทฤษฎีการ

จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสํานักนีโอคลาสสิก และการเปดเสรีทางการเงินและการสงผานสูการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ และ 2) ความลึกทางการเงินกับการพัฒนาภาคการเงิน สวนการศึกษาเชิง

ประจักษนั้น จะแบงออกเปน 3 กลุมตามเนื้อหาที่ศึกษาประกอบดวย 1) การเปดเสรีทางการเงินกับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) การพัฒนาตลาดทุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 3) การพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนี ้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 สําหรับในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จะ

แบงการอธิบายออกเปน 2 สวน ไดแก ทฤษฎีการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสํานักนีโอคลาสสิก 

และการเปดเสรีทางการเงินและการสงผานสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในสวนแรกจะกลาวถึง

กรอบแนวคิดและแบบจําลองการเติบโตทางเศรษฐกิจผานสมการการผลติ และในสวนหลังจะแสดงให

เห็นวาการเปดเสรีทางการเงินสงผานผลกระทบไปยังตัวแปรทางเศรษฐกิจใดบางแลวนําไปสูการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในที่สุด 

ทฤษฎีการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสํานักนีโอคลาสสิก 

แนวคิดการอธิบายความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดถูกพัฒนามาอยางตอเนื่องเพื่อให

สามารถอธิบายถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจไดชัดเจนและครอบคลุม โดย

แนวคิดหนึ่งที่ไดความนิยมอยางแพรหลายในการนํามาอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ทฤษฎี

ความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสํานักนีโอคลาสสิก ซึ่งถูกวางรากฐานมาจาก โรเบิรต โซโล 

(Robert Solow) นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกัน โดยเขาไดเสนอแนวคิดดังกลาวในบทความ 

“Economic Growth and Capital Accumulation” (Robert Solow 1956) เปนการอธิบายการ

เติบโตทางเศรษฐกิจผานฟงกชั่นการผลิต (production function) ซึ่งผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ

ขึ้นกับปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ทุน และแรงงาน ดังนี ้
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Y  =  f (K, L) 

โดยมีขอสมมุติวาสมการการผลิตเปนแบบ Cobb-Douglas และมีลักษณะของผลตอบแทน

ตอขนาดคงที่ (constant returns to scale) ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจถูกกําหนดมาจากปจจัยทุน 

แรงงาน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถแสดงไดดังนี ้     

    

Y  =  AKα (HL)1−α            --- (2-1) 

    

Y  = ผลผลิต 

  A = ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต 

  K = ทุน 

  H = ทุนมนุษย (เชน ความรู ความสามารถ ความชํานาญ) 

  L = จํานวนแรงงาน 

  α = ความยืดหยุนของทุนตอผลผลิต 

  1-α = ความยืดหยุนของแรงงานตอผลผลิต 

จากสมการที่ 2-1 สามารถแสดงในรูป natural logarithm  ดังนี ้

   lnY = lnA + α lnK + (1- α) lnHL  --- (2-2) 

จากแบบจําลองขางตน เมื่อมีการเปดเสรีทางการเงิน รัฐบาลมีการผอนคลายกฎระเบียบ

ตางๆเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศลง จะทําใหมีเงินทุนไหลเขาสูประเทศที่มี

ศักยภาพในการลงทุนทั้งในลักษณะของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย  

โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม (emerging market) ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การที่มีเม็ดเงินใหมๆ

เขามาในระบบเศรษฐกิจจะทําใหอัตราการสะสมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว (คา K ในสมการที่ 2-2 

เพิ่มขึ้น) สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตของผลผลติสูงขึ้น จากการไดรับปจจัยทุนเพิ่มขึ้น โดยปจจัยทุน

ดังกลาวมาจากภายนอกประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากการที่ประเทศมีการเปดเสรีทางการเงิน ดังนั้นจึง

กลาวไดวาการเปดเสรีทางการเงินสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจผานการสะสมทุนที่เพิ่มขึ้นจาก

ภายนอกนั่นเอง 

การเปดเสรีทางการเงินและการสงผานสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การเปดเสรีทางการเงินโดยการที่ภาครัฐมีการผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

เคลื่อนยายเงินทุนใหมีความยืดหยุนมากขึ้น เงินทุนสามารถเคลื่อนยายเขาและออกงายขึ้น ทั้งนี้การ
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อํานวยความสะดวกดังกลาว จะชวยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของการคาและการลงทุนระหวาง

ประเทศ โดยสามารถพิจารณาผลของการเปดเสรีทางการเงินผานภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงิน 

ดังนี้ 

1. ภาคเศรษฐกิจจริง เมื่อมีการผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินทุน 

จะจูงใจใหนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้น ซึ่งในระยะยาวก็จะสงผลกําไรกลับเขามาที่

บริษัทแมในประเทศ ขณะเดียวกันนักลงทุนตางชาติก็เขามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของการ

ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มากขึ้นดวย สงผลดีตอภาคการ

ผลิตภายในประเทศใหมีการขยายตัว เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

ในที่สุดนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามมา 

2. ภาคการเงิน เมื่อมีการผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง

ประเทศแลว จะสงผลใหภาคการเงินมีแนวโนมขยายตัวขึ้น จากการที่ม ีเม็ดเงินใหมๆไหลเขามาลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนีภ้ายในประเทศ นอกจากนี้เงินทุนที่ไหลเขามาสงผลใหอัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศมีแนวโนมลดลง ซึ่งจะชวยกระตุนการลงทุนภายในประเทศอีกทางหนึ่ง รวมทั้ง

สถาบันการเงินและบริษัทเอกชนก็มีทางเลือกที่จะกูยืมเงินจากตางประเทศไดมากขึ้น สิ่งตางๆเหลานี้

เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ดูภาพที่ 2.1) 
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ภาพท่ี 2.1 การเปดเสรทีางการเงินกับการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

2.2 ความลึกทางการเงินกับการพัฒนาภาคการเงิน 

 โดยทั่วไปภาคการเงิน (financial sector) จะประกอบดวย ตลาดการเงิน ตราสารทาง

การเงิน และสถาบันการเงินที่อยูในตลาด รวมทั้งขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆในการกํากับดูแล

การทําธุรกรรมทางการเงินทีเ่กิดข้ึน ซึ่งภาคการเงินมีบทบาทสาํคัญในการเปนสือ่กลางในการระดมทนุ

และการจัดสรรทรัพยากรไปสูภาคเศรษฐกิจจริง โดยเปนการระดมเงินจากผูที่มีเงินออมไปสูผูที่

ตองการใชเงิน ตลอดจนทําหนาที่ในการชําระเงิน การโอนเงิน การแลกเปลี่ยน และการใหสินเชื่อ เพื่อ

รองรับธุรกรรมทางการคาและการลงทุนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ เมื่อภาคการเงินมีการพัฒนาข้ึนมี

ผูเลนในตลาดมากขึ้น จะทําใหตนทุนทางธุรกรรมต่ําลงจากการที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดสะดวกขึ้น เกิดการแขงขันของสถาบันการเงินในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ตลาดหุน

ขยายตัว 

การเปดเสรีทางการเงิน 

ผอนคลายกฎระเบียบ

การเคลื่อนยายเงินทุน 

ไปลงทุน 

ตางประเทศ 

ตางประเทศ 

เขามาลงทุน 

กูยืมจาก 

ตางประเทศ 

อัตราดอกเบ้ีย

ลดลง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ภาคเศรษฐกิจจริง ภาคการเงิน 
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มีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชงานมากขึ้น นอกจากนี้ผูใชบริการยังมีทางเลือกในการลงทุนและการ

ใชบริการที่หลากหลายข้ึน 

 การเปดเสรีทางการเงินนอกจากจะสงผลใหเกิดความหลากหลายของผูเลนในตลาด จากการ

ที่ทางการอนุญาตใหเกิดการแขงขันจากทั้งจากสถาบันการเงินในประเทศและสถาบันการเงินตางชาติ 

ทําใหปริมาณธุรกรรมในระบบเพิ่มขึ้น ยังสงผลใหเกิดความลึกทางการเงินตามมา การเปดเสรีทางการ

คาและการเงิน โดยเฉพาะการเปดเสรีตลาดทุน (capital market liberalization) จะทําใหเกิดการ

เคลื่อนยายเงินทุนและการลงทุนระหวางประเทศมากขึ้น ผูที่มีเงินเหลือออมหรือตองการกูยืมไม

เพียงแตพึ่งพาสถาบันการเงินและตลาดทุนในประเทศเทานั้น หากแตสามารถไปหาดอกผลหรือกูยืม

จากตลาดระหวางประเทศไดดวย  เมื่อประเทศมีความเจริญกาวหนาในทางเศรษฐกิจประชาชนใน

ประเทศก็ยอมมีฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายไดที่สูงขึ้น โดยทั่วไปนิยมวัดจากรายไดประชาชาติตอหัว

ของประชากร เมื่อประชาชนมีรายไดมากขึ้นก็มีการออมมากขึ้น รวมทั้งมีการลงทนุดานการศึกษามาก

ขึ้น ทําใหประชากรโดยรวมมีระดับการศึกษาสูงขึ้นตามไปดวยเชนกัน เมื่อเปนเชนนี้ประชาชนยอม

แสวงหาทางเลือกของการลงทุนที่จะไดรับผลตอบแทนจากเงินออมเพิ่มขึ้น โดยมิไดพอใจแตเพียง

อัตราดอกเบี้ยจากการฝากเงินไวกับสถาบันการเงินเทานั้น การลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ เชน 

หุน พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน จึงเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของการออม 

นอกจากนี้ประเทศที่มีการพัฒนาตลาดการเงินไปมากนักลงทุนอาจมองหาโอกาสจากชองทางการ

ลงทุนใหมๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยน และตราสารอนุพันธ เปนตน ในขณะที่ประเทศที่มีระดับการ

พัฒนาของตลาดการเงินต่ํา ทางเลือกของประชาชนก็ยอมมีนอย 

ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา ตลาดทุนระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง แมวาจะ

มีวิกฤตการเงินเกิดขึ้นเปนระยะๆ เชน การเกิดวิกฤตในเอเชีย ค.ศ. 1997 วิกฤตในสหรัฐอเมริกา         

ค.ศ. 2007 และวิกฤตในยุโรป ค.ศ. 2009 ระดับการพัฒนาตลาดทนุดังกลาวนิยมวัดจากสัดสวนมูลคา

รวมของสินทรัพยทางการเงิน ไดแก ตราสารทุน ตราสารหนี้ และเงินฝากธนาคารพาณิชย ตอ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เรียกวา ความลึกทางการเงิน (financial depth) โดยทั่วไป

เมื่อประเทศมีตลาดทุนที่พัฒนามากก็จะมีความลึกทางการเงินมาก เนื่องจากตลาดทุนมีขนาดใหญ

และมีสินคาทางการเงิน (financial product) ออกมามาก มีผูออกตราสารที่หลากหลาย ทําใหมี

สินคาใหเลือกจํานวนมากและมีความเสี่ยงในดานเครดิตที่แตกตางกัน เพื่อรองรับกับธุรกรรมทางการ

เงินที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 
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  ที่มา: McKinsey Global Institute (2008)  

ภาพท่ี 2.2 ความลึกทางการเงินของโลก 

 ความลึกทางการเงิน (financial depth) ของประเทศตางๆทั่วโลกมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับจาก ค.ศ. 2000 เปนตนมา โดยความลึกทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจะ

เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากผูที่ตองการเงินทุนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยาง

กวางขวาง เปนการเพิ่มโอกาสในการลงทนุใหมๆ รวมทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงจากการจัดหาเงิน

ไดหลายแหลง นอกจากนี้ความลึกทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ยังสะทอนถึงการพัฒนาตลาดทุนอยางรวดเร็ว

ในระยะหลัง  

 อยางไรก็เมื่อพิจารณาความลึกทางการเงินดังกลาว พบวามีความแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ/กลุมประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 2.3  
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 ที่มา: McKinsey Global Institute (2009) 

      หมายเหตุ  สินทรัพยทางการเงินประกอบดวย ตราสารทุน ตราสารหนี้ภาคเอกชน             

ตราสารหนี้ภาครัฐ และเงินฝากธนาคาร 

ภาพท่ี 2.3  ความลึกทางการเงินรายประเทศ/กลุมประเทศ 

 เมื่อพิจารณาเปนรายประเทศ/กลุมประเทศแลว พบวาสวนใหญประเทศที่พัฒนาแลวมีความ

ลึกทางการเงินมากกวาประเทศกําลังพัฒนา โดยประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีความลึกทางการเงิน

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 533 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา 

และสหราชอาณาจักรตามลําดับ โดยมีความลึกทางการเงินคิดเปนรอยละ 385 และ 314 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สวนประเทศที่มีความลึกทางการเงินต่ําที่สุด ไดแก รัสเซีย รองลงมา 

ไดแก กลุมประเทศยุโรปตะวันออก และอินเดีย ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาสัดสวนของสนิทรพัยทาง

การเงิน พบวาประเทศพัฒนาแลวสวนใหญ (ยกเวน ญี่ปุน) มีตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารทุน 

อยูในสัดสวนสูง ตางจากประเทศกําลังพัฒนาที่มีเงินฝากธนาคารพาณิชยและตราสารหนี้ภาครัฐใน

สัดสวนสูง 
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ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาคการเงินและความลกึทางการเงิน 

 จากงานศึกษาของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF 2015) พบวาการพัฒนาภาคการเงิน 

โดยเฉพาะความลึกทางการเงินจะเกิดข้ึนไดมานอยเพียงใดน้ัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากปจจัยแวดลอม

ภายนอก เชน ลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกจิและสังคมของแตละประเทศ ปจจัยทางการเมือง 

กฎระเบียบตางๆ เปนตน โดยแบงพจิารณาเปนดานอุปสงคและอุปทาน 

 
               ที่มา: IMF staff (2015) 

ภาพท่ี 2.4 ปจจัยดานอุปสงคและอุปทานที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาความลึกทางการเงิน 

 เมื่อพิจารณาดานอุปทานพบวา ในกรณีประเทศมีตนทุนคงที่ (fixed cost) สูงในการขยาย

ธุรกิจ ประชากรมีความหนาแนนนอยทําใหไมมีแรงจูงใจในการสรางเครือขายการใหบริการเพราะ

รายไดอาจไมคุมทุน ประกอบกับมีจํานวนคูแขงขันในตลาดนอย มีกฎระเบียบและขั้นตอนมากใช

เวลานานในการทําธุรกรรม มีนโยบายกีดกันผูเลนรายใหมไมใหเขาสูตลาดไดงาย และตัวแปรทาง

เศรษฐศาสตรมหภาคไมคอยมีเสถียรภาพ ปจจัยตางๆเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาค

การเงินและความลึกทางการเงิน ซึ่งมักจะพบในประเทศกําลังพัฒนาทั่วไปที่มีรายไดตอหัว (per 

capita income) ต่ํา สวนทางดานอุปสงคก็มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาภาคการเงินไดเชนกัน งานศึกษานี้พบวา ประเทศที่ประชากรมีความรอบรูทางการเงินการ

ลงทุนต่ําเปนอุปสรรคสําคัญที่จะพัฒนาความลึกทางการเงิน เพราะผลิตภัณฑทางการเงินใหมจะไมได

รับการตอบรับจากตลาดทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวไดยาก นอกจากนี้การคิดคาธรรมเนียมใน

การทําธุรกรรมสูง อัตราดอกเบี้ยสูง และกําหนดเงื่อนไข/เอกสารตางๆมาก ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่อาจ

ลดความตองการใชบริการทางการเงินลง  
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ดังนั้นหากสามารถลดอุปสรรคตางๆเหลานี้ลงได ก็จะชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความลึก

ทางการเงินและภาคการเงินได ซึ่งจะตองไดรับความรวมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งสําคัญ 

คือ ตองพยายามสรางบรรยากาศของการแขงขันระหวางสถาบันการเงิน มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหทุกคนเขาถึงไดงาย อํานวยความสะดวกใหตลาดไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรดูแล

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหดีเพื่อสรางความมั่นใจใหตลาดและแทรกแซงเทาที่จําเปน อยางไรก็ตาม

การพัฒนาความลึกทางการเงินและภาคการเงิน คงไมมีสูตรสําเร็จตายตัววาจะทําอยางไร ทั้งนี้

เนื่องจากแตละประเทศมีโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันไปนั่นเอง 

2.3 การศึกษาเชิงประจักษ 

ในระยะที่ผานมาการศึกษาเชิงประจักษ ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของการเปดเสรีทางการ

เงิน การพัฒนาตลาดทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีคอนขางหลากหลาย สวนใหญจะเปน

การศึกษาในประเทศพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม (emerging market) ที่มีการเปดเสรีทางการเงิน

มาระยะหนึ่งแลว โดยจะแบงเปนการเปดเสรทีางการเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาตลาด

ทุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

การเปดเสรีทางการเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

จากงานศึกษาที่ผานมา มักจะมีการตั้งคําถามอยูบอยครั้งวา การเปดเสรีทางการเงินสงผลดี

ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงหรือ อยางไรก็ตามงานศึกษาสวนใหญคอนขางจะมีความเห็นโนมเอียง

ไปในทางที่วาการเปดเสรีทางการเงินสงผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน Ranciere et al (2006) 

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดเสรทีางการเงนิกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ 58 ประเทศทั่ว

โลก โดยใชขอมูลในชวง ค.ศ. 1980–2002 และมีมุมมองที่สําคัญ  คือ การเปดเสรีทางการเงินสงผลดี

ตอการพัฒนาภาคการเงินและนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะเดียวกันการเปดเสรี

ทางการเงินก็เปนการเปดรบัความเสี่ยงจากภายนอกประเทศ  และระบบเศรษฐกิจตองเผชิญกับความ

ผันผวนมากขึ้น และบอยครั้งที่นําไปสูการเกดิวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจ สอดคลองกับงานการศึกษา

ของ Bekaert et al (2005) ที่พบวาการเปดเสรีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ทําใหการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1 อยางไรก็ตามการตอบสนองของการเติบโตทางเศรษฐกิจตอการเปด

เสรีทางการเงินนั้นอาจมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 

1) จํานวนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปดเสรีทางการเงิน และ 2) ประสิทธิภาพของเม็ดเงินลงทุนใหม

ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเปนอยางไร ทั้งนี้สวนใหญพบวาประเทศที่มีสต็อกทุนทางกายภาพและทุนมนุษยอยูใน

สัดสวนสูง ตลาดการเงินทํางานในการจัดสรรเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ และมีกฎหมาย กฎระเบียบ
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ที่ชัดเจนมีความโปรงใส จะทําใหการเติบโตทางเศรษฐกจิตอบสนองตอการเปดเสรีทางการเงินไดดีกวา

ประเทศที่มีความพรอมในเรื่องดังกลาวต่ํา สวน Henry (2000) ยืนยันวาการเปดเสรีทางการเงิน 

สงผลใหเกิดการขยายตัวดานการลงทุน อันเปนผลมาจากการผอนคลายกฎระเบียบตาง ๆ ทําใหเกิด

การเคลื่อนยายเงินทุนไดงายและในปริมาณที่มากกวาในอดีต สงผลใหอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมี

แนวโนมปรับตัวลดลง ซึ่งกระตุนใหเกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจนั่นเอง และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้ง

การลงทุนในภาคการผลิตและการลงทุนในหลักทรัพย ตางก็เอื้อใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจใน

ที่สุด กลาวคือ การลงทุนในภาคการผลิต จะทําใหมีการขยายตัวของการใชปจจัยการผลิตตางๆ 

เชื่อมโยงไปยังธุรกิจอื่น (spin over) รวมทั้งเกิดการจางงานใหมๆข้ึน ประชาชนมีรายไดในการจับจาย

ใชสอยมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวในที่สุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ King and Levine 

(1993) ที่ระบุวาภาคการเงินที่มีการพัฒนาในระดับสูง โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยและตลาด

หลักทรัพยที่มีการพัฒนาไปพรอมๆกัน จะสงผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

ภาคการเงินเปนภาคเศรษฐกิจที่ชี้นําการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้ง Neusser and 

Kugler (1998) และ Choe and Moosa (1999) ก็ไดขอสรุปจากการศึกษาในทํานองเดียวกัน คือ 

การเปดเสรีทางการเงิน และการพัฒนาตลาดการเงิน จะสงผลบวกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้งานศึกษาของ Levine (2001) ที่ศึกษาความสัมพันธของการเปดเสรีในตลาดทุน

และระบบธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน

ประเทศตางๆ รวม 15 ประเทศ โดยผลการศึกษากลาววาการเปดเสรีทางการเงินสงเสริมใหเกิดการ

เคลื่อนยายเงินทุนเขามาลงทุนในหลักทรัพยมากขึ้น ทําใหตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลอง และนําไปสู

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ผานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยจากการที่การระดมเงินผานตลาดทุนทําไดงายขึ้น นอกจากนี้การเปดเสรีในระบบธนาคาร

พาณิชยทําใหเกิดการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารตางชาติที่มีขนาดใหญเขามาแขงขันในตลาด

ภายในประเทศ สงผลให เกิดการถายทอดเทคโนโลยี และกระตุนใหระบบธนาคารพาณิชย

ภายในประเทศมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้น มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล โดยสรุปไดวาการเปดเสรีทางการเงินสงผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจผานการพัฒนา

ตลาดการเงินนั่นเอง 

ในขณะที่งานศึกษาของ Ang and McKibbin (2005) ที่ศึกษาการเปดเสรีทางการเงิน การ

พัฒนาภาคการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเปนการศึกษาในกรณีของประเทศมาเลเซีย ใช

เครื่องมือทางเศรษฐมิติ ไดแก วิธี Cointegration เพื่อศึกษาดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรทาง

เศรษฐกิจ และวิเคราะหเชิงเหตุและผลดวยวิธี Causality โดยตัวแปรในการศึกษาประกอบดวย 

มูลคาผลิตภัณฑภายในประเทศ ปริมาณเงิน สินทรัพยของระบบธนาคารพาณิชย อัตราดอกเบี้ยที่
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แทจริง มูลคาการนําเขาและสงออก การออม และการลงทุน และใชขอมูลระหวาง ค.ศ. 1960 - 

2001 ผลการศึกษาพบวา การเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอการพัฒนาภาคการเงินในระยะยาว แต

ภาคการเงินกลับไมไดสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวมี

ความแตกตางจากงานศึกษาสวนใหญในระยะที่ผานมา โดยเขาใหความเห็นวาการที่ภาคการเงินจะ

สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ปจจัยสําคัญ คือ ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนที่ระดมมาไป

ยังภาคเศรษฐกิจตางๆ หากระบบสถาบันการเงินไมสามารถดําเนินบทบาทนี้อยางมีประสิทธิภาพแลว

ก็อาจสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจไมมากนักนั่นเอง   

  สําหรับงานศึกษาเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย แมวาจะมีอยางแพรหลาย

โดยเฉพาะในระยะที่ประเทศไทยมีการเริ่มเปดเสรีทางการเงินในชวง พ.ศ. 2530-2540 อยางไรก็ตาม

ในปจจุบันโครงสรางตลาดการเงินมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคอนขางมาก ตลอดจนภาค

การเงินมีการพัฒนาขึ้นเปนลําดับ ทําใหภาคการเงินของประเทศมีความลึกทางการเงิน (financial 

deepening) มากขึ้น โดยบทบาทของการระดมทุนผานตลาดการเงินที่ระบบธนาคารพาณิชยครอง

อันดับ 1 มานานนั้น การระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยไดกลายมาเปนชองทางที่มีบทบาทอันดับ 1

แทนที่เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยตั้งแตป 2550 เปนตนมา ซึ่งก็สอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาตลาดการเงินในประเทศพัฒนาแลว ที่บทบาทของธนาคารพาณิชยซึ่งเปนการระดมเงิน

ทางออมจะลดบทบาทลงเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากประชาชนมีความรูในเรื่อง

การเงินดีขึ้นและมีความนิยมลงทุนและระดมทุนโดยตรงที่ไมผานตัวกลางทางการเงิน เชน การลงทุน

หรือการระดมทุนผานตราสารทางการเงนิทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้มากขึ้น  นอกจากนี้ในปจจบุนั

ที่ประเทศไทยจะตองเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ซึ่งภาคการเงินเองก็ตองมีการ

ปรับตัวเพื่อใหไดมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นในภูมิภาค การเปดตัวของภาคการเงินมีแนวโนม

มากขึ้น จากธุรกรรมทางการคาและการเงินระหวางประเทศที่ขยายตัว ตลอดจนการแขงขันในภาค

การเงินมีแนวโนมสูงขึ้นจากการเปดเสรีทางการเงินภายใตกรอบของอาเซียน ที่จะมีสถาบันการเงิน

จากตางประเทศเขามาแขงขัน ดังนั้นงานศึกษานี้นอกจากตองการศึกษาบทเรียนในอดีตแลว ยัง

ตองการเตรียมความพรอมสูการปรับตัวดังกลาวอีกดวย 

การพัฒนาตลาดทุนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในทางทฤษฎีมีความเชื่อวาตลาดทุนที่มีการพัฒนามากขึ้น จะสงผลดีตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจผานการสะสมทุนและสงผานไปยังภาคเศรษฐกิจจริง นําไปสูการขยายการผลิต การลงทุน

ใหมๆ มีการจางงานมากขึ้น เมื่อประชาชนมีรายไดมากขึ้นก็จะสงผลดีตอการบริโภคและการออม 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจในที่สุด และเพื่อตอบคําถามที่วาตลาดทุนสงผลบวกกับการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจจริงหรือไม ดังนั้นในระยะที่ผานมาจึงมีงานศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

ตลาดทุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจออกมาจํานวนมาก ซึ่งผลการศึกษายังไมมขีอสรุปที่แนนอน โดย

งานศึกษาจํานวนหนึ่งระบุวา พบความสัมพันธเชิงบวกระหวางตลาดทุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กลาวคือ การพัฒนาตลาดทุนสงผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่งานศึกษาอีกจํานวนหนึ่งกลับ

ไมพบความสัมพันธดังกลาว หรือบางงานศึกษากลับพบวาความสัมพันธดังกลาวเปนลบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขในแตละประเทศเปนสําคัญ เชน เม็ดเงินที่ระดมมาไดถูกจัดสรรอยางไร ประสิทธิภาพของการ

ระดมทุน และตนทุนทางการเงินที่แตกตางกัน เปนตน ก็สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตางกัน

ออกไป 

 สําหรับงานศึกษา Tang et al. (2007) ศึกษาความสัมพันธระหวางตลาดทุนกับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ของประเทศในเอเชีย 12 แหง ไดแก จีน ไตหวัน ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย อินเดีย และศรีลังกา ใชขอมูลรายไตรมาสจาก ค.ศ. 1980-2004 

โดยเปนการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตามวิธีของ Johansen (1988) และ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลตามวิธี Granger causality ผลการศึกษาพบวาตลาดทุนที่มีความสัมพันธ

เชิงดุลยภาพระยะยาวนั้น มีเพียง 4 ตลาด ไดแก จีน ไตหวัน ฟลิปปนส และสิงคโปร สวนผลการ

ทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุและผลมีความหลากหลายแตกตางกันออกไป ซึ่งในบางประเทศแสดงให

เห็นวามีความสัมพันธ 2 ทิศทางกลาว คือ ตลาดหุนสงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็สงผลเชิงบวกตอตลาดหุนดวย และประเทศเหลานี้ ไดแก จีน 

ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย สวนในตลาดหุนญี่ปุนและเกาหลีนั้นมีผลแตกตางออกไป โดย

ผลการศึกษาเชิงประจักษระบุวาตลาดหุนในสองประเทศนี้ สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจแตการ

เติบโตทางเศรษฐกิจไมมีผลตอตลาดหุนแตอยางใด สําหรับในกรณีของอินเดียและสิงคโปรนั้น กลับ

พบวาการเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอตลาดหุนเพียงดานเดียวแตตลาดหุนมิไดสงผลตอการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ในตลาดหุนศรีลังกากลับไมพบความสัมพันธระหวางตลาดทุนกับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาที่ศึกษา 

  ในขณะที่งานศึกษาของ Mun, H. W. et al (2008) ก็มีความใกลเคียงกับ Tang et al. 

(2007) โดยศึกษาความสัมพันธของตลาดหุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย พบวา

ในกรณีของประเทศมาเลเซียนั้นตลาดหุนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ ผานการเปนแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจเอกชนที่เขาไประดมทุนเพื่อนําไปใชในการลงทุน

ใหมๆและการขยายธุรกิจ ในขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจเองก็เปนตัวเรงใหเกิดการ

ขยายตัวของตลาดหุนเชนกัน อยางไรก็ตามจากการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุและผลตามวิธี 

Granger Causality โดยใชขอมูลรายปจาก ค.ศ. 1977-2006 ผลการศึกษายืนยันวาตลาดหุนมี

อิทธิพลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อตลาดหุนของประเทศมีขนาดใหญ



การเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศไทย 

 |2- 13 
 

ขึ้น โดยทั่วไปพิจารณาจากมูลคาตามราคาตลาด (market capitalization) นั่นเอง จะสงผลใหเกิด

การขยายตัวทางเศรษฐกิจตามมา   

 นอกจากนี้งานศึกษาเชิงประจักษในระยะที่ผานมา เชน Levine and Zervos (1998) ที่

ศึกษาความสัมพันธของตลาดหุน ธนาคาร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเก็บขอมูลจากประเทศ

ตางๆ 47 ประเทศ ซึ่งรวมบางประเทศในอาเซียนดวย ในชวง ค.ศ. 1976-1993 ผลการศึกษาระบุวา 

การพัฒนาตลาดทุนเปนกลไกสําคัญที่เสริมสรางใหเกิดการสะสมทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากตลาดทุนเปนกลไกสําคัญในการจัดสรรเงินทุนสูภาค

เศรษฐกิจจริง นําไปสูการขยายตัวของภาคการผลิตและการจางงาน และยังเปนทางเลือกสําหรับผูที่

ตองการลงทุน ใหสามารถหาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนดีและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได

จากการลงทุนในตราสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบวาสภาพคลองของตลาดทุน

และการพัฒนาระบบธนาคารก็สงผลบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามงาน

ศึกษาของ Levine and Zervos (1998) กลับพบวา ขนาดและความผันผวนของตลาดทุน รวมทั้ง

การเชื่อมโยงกับตลาดหุนระหวางประเทศไมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ 

สอดคลองกับงานศึกษาของ Mohtadi and Agarwal (1998) ที่ศึกษาความสัมพันธของการพัฒนา

ตลาดหุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชขอมูลของตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนาจํานวน 21 

ประเทศ ซึ่งก็รวมทัง้บางประเทศในอาเซียน อาทิ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส ในชวง 

ค.ศ. 1977-1997 และใชแบบจําลองสมการถดถอย ผลการศึกษาระบุวา การพัฒนาตลาดหุนสง

ผลบวกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้สภาพคลองและขนาดของตลาดหุนก็เปนปจจัยสําคัญที่

สงผลบวกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยเชนกัน ซึ่งขอสรุปในประเด็นหลังนี้ขัดแยงกับงานศึกษาของ 

Levine and Zervos (1998) ที่กลาววาขนาดของตลาดหุนไมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง

มีนัยสําคัญ 

การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ตลาดตราสารหนี้นับเปนแหลงระดมทุนระยะยาวที่สําคัญอีกแหลงหนึ่ง นอกเหนือจากตลาด

หุนและเงินฝากธนาคาร ประเทศที่มีตลาดตราสารหนี้ที่พัฒนาจะเปนทางเลือกใหกับผูที่มีเงินเหลือ

สามารถเขามาลงทุนได ในขณะเดียวกันผูที่ตองการระดมทุนก็สามารถออกตราสารทางการเงินมา

จําหนายในตลาดฯ การลงทุนและการระดมทนุผานตลาดตราสารหนี้เปนรปูแบบการระดมทุนทางตรง 

ที่ผูระดมทุน/ออกตราสารสามารถจําหนายใหกับนักลงทุนโดยตรงโดยไมผานตัวกลางทางการเงิน ทํา

ใหผูลงทุนไดรับอัตราผลตอบแทนสูงกวาและขณะเดียวกันผูระดมทุนก็มตีนทุนต่ํากวาเมือ่เทยีบกับการ

ระดมทุน/ฝากเงินผานสถาบันการเงิน เนื่องจากการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ไมตองผานคนกลาง
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ดังกลาว อยางไรก็ตามในทางทฤษฎีมีความเชื่อวาการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหมีสินคาจํานวนมาก

และมีมาตรฐาน จะเปนผลบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในระยะที่ผานมาจึงมีงานศึกษา

เชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจออกมาจํานวนมาก 

เพื่อยืนยันวาตลาดตราสารหนี้ที่พัฒนาจะสงผลบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน งานศึกษาของ

กองทุนการเงินระหวางประเทศ เกี่ยวกับบทบาทของตลาดตราสารหนี้ในประเทศตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดย Ali Abbas and Christensen (2007) ใชขอมูลประเทศประเทศกําลังพัฒนาและ

ตลาดเกิดใหม (emerging market) จํานวน 93 ประเทศ ในชวง ค.ศ. 1975-2004 พบวาตลาดตรา

สารหนี้ในประเทศมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเปนลําดับ และการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศสงผลบวกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ ผานการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพและชองทางการลงทุนทีส่รางผลผลติมากกวาการเพิ่มปริมาณตราสารหนี้ในตลาด ดังนั้น

การจัดสรรเม็ดเงินไปลงทุนไปในภาคเศรษฐกิจตางๆจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะสงผลตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ นอกจากนี้งานศึกษาน้ียังพบวาตลาดตราสารหนี้ในประเทศมีความเชื่อมโยงกับตัวแปรทาง

เศรษฐศาสตรมหภาค และตัวแปรทางการเงินอื่น เชน การออมภาคเอกชน (private saving) มีผลตอ

ตลาดตราสารหนี้ สําหรับความสัมพันธระหวางความลึกทางการเงินกับตลาดตราสารหนี้ พบวาตลาด

ตราสารหนีส้งผลโดยตรงตอความลกึทางการเงิน ในขณะที่ความลึกทางการเงินสงผลเลก็นอยตอตลาด

ตราสารหนี ้

 นอกจากนี้ยังมงีานศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกัน เชน งานศึกษาของ Fink et al. (2003) 

ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางตลาดพันธบัตรกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว

จํานวน 13 ประเทศ ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย สเปน 

อิตาลี ฟนแลนด เนเธอรแลนด โปรตุเกส ฝรั่งเศส สวีเดน และญี่ปุน โดยใชขอมูลจาก ค.ศ. 1950-

2000 ผลการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางตลาดพันธบัตรกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเหลานี้มีความหลากหลายแตกตางกันออกไป โดยแบงเปนกลุมไดดังนี้ คือ กลุมที่มี

ความสัมพันธ 2 ทาง (bi-directional causality) โดยตลาดพันธบัตรกับการเติบโตทางเศรษฐกิจตาง

มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ไดแก ญี่ปุน อิตาลี และฟนแลนด สวนประเทศที่ตลาดพันธบัตรสงผลตอ

การเติบโตทางเศรษฐกิจดานเดียว ไดแก  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย และ

สวิตเซอรแลนด อยางไรก็ตามกลับพบวาในประเทศฝรั่งเศส โปรตุเกส และสวีเดนนั้นตลาดพันธบัตร

กับการเติบโตทางเศรษฐกิจไมมีความสัมพันธกัน นอกจากนี้ผลการศึกษาไมพบวาการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสงผลตอการพัฒนาตลาดพันธบัตรแตอยางใด  

สอดคลองกับงานศึกษาของ Kapingura and Makhetha-Kosi (2014) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางตลาดพันธบัตรกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแอฟริกาใต โดยใชขอมูล
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อนุกรมเวลารายไตรมาสจาก ค.ศ. 1995-2000 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการพัฒนาตลาดพันธบัตร

และการขยายตัวทางเศรษฐกิจตางสงผลเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กลาวคือการพัฒนาตลาดพันธบัตรสง

ผลบวกตอการขยายทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจก็สงผลบวกตอการพัฒนา

ตลาดพันธบัตรเชนกัน จากการที่ตลาดพันธบัตรทําใหเกิดการระดมทุนจากผูที่มีเงินเหลือ/เงินออมไป

ยังผูที่ตองการใชเงิน ทําใหเกิดการสะสมทุนและนําไปสูการพัฒนาภาคการเงิน รวมทั้งเปนเสนทาง

สงผานการนําทรัพยากรในภาคการเงินสูภาคเศรษฐกิจจริง สงผลใหเกิดการลงทุนใหมๆและการ

ขยายตัวของการลงทุนดังกลาวนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะตอมา  

โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวาภาคการเงิน (financial sector) มี

บทบาทสําคัญในการสะสมทุน การระดมทุน และการจัดสรรทรัพยากรไปยังภาคเศรษฐกิจจริง ผาน

ชองทางตางๆในภาคการเงิน ในทางทฤษฎีมีความเชื่อวาชองทางเหลานี้ที่เปนสื่อกลางในตลาดการเงิน

ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้ ลวนมีบทบาทในการจัดสรร

เม็ดเงินไปสูภาคเศรษฐกิจจริงทั้งสิ้น อยางไรก็ตามการศึกษาเชิงประจักษกลับพบวามีความแตกตาง

หลากหลายในแตละประเทศ ยกตัวอยางเชน ตลาดตราสารหนี้อาจสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิ

ไดดีในบางประเทศ แตกลับไมพบผลดังกลาวในบางประเทศ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นกับปจจัยพื้นฐานทาง

การเงิน และความพรอมของแตละประเทศเปนสําคัญ นอกจากนี้จากประสบการณในอดีตของ

ประเทศตางๆ พบวาการเปดเสรีทางการเงินที่ผอนคลายกฏระเบียบในการเคลื่อนยายเงินทุนใหมี

ความสะดวกยิ่งขึ้น การเปดเสรีในภาคธนาคารและตลาดทุน รวมทั้งขยายเพดานการถือครอง

ทรัพยสินตางประเทศมากขึ้น อาทิ การออกไปลงทุนในตางประเทศ หรือตางชาติเขามาลงทุนใน

ประเทศ เปนตน จะสงเสริมใหภาคการเงินมีขนาดใหญขึ้นจากธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้น มีความ

ลึกทางการเงินมากขึ้น และเพิ่มบทบาทในการจดัสรรทรัพยากรสูภาคเศรษฐกิจจริงมากขึ้นดวย ดังนั้น

จึงกลาวไดวาภาคการเงินนับเปนดานแรกในการรองรับเงินทุนจากตางประเทศ หากภาคการเงินไดรับ

การพัฒนา มีความเขมแข็ง และมีความพรอมในดานตางๆ ก็จะสามารถทําบทบาทการจัดสรร

ทรัพยากรสูภาคเศรษฐกิจจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานชองทางการระดมทุนที่สําคัญ คือ ธนาคาร

พาณิชย ตลาดหลักทรัพย และตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจะสงผลบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตามปจจัยพื้นฐานทางการเงิน เชน ระดับการพัฒนาภาคการเงิน ความลึกทางการเงิน และ

ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุน ในแตละประเทศมีความแตกตางกันหลากหลาย ดังนั้นผล

การศึกษาเชิงประจักษที่ศึกษาเกี่ยวกับ ผลของชองทางการระดมทุน ไดแก ธนาคารพาณิชย ตลาด

หลักทรัพย และตลาดตราสารหนี ้ที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีความแตกตางกัน จะเห็นวา

ในบางประเทศชองทางเหลานี้สงผลบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อกีหลายประเทศกลบั

พบวาการสงผานทรัพยากรของชองทางเหลานี้บางชองทางไมสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต

อยางใด 




