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ผลการศึกษา 

 การศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศ

ไทย มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย 

รวมทั้งวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยศึกษาใน

ประเด็นของการเปดเสรีทางการเงินที่สงผลตอการเติบโตของภาคการเงิน และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ทั้งนี้จะระบุถึงชองทางการระดมทุน ไดแก ระบบธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย และ

ตลาดตราสารหนี้ ที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในการศึกษาน้ีไดเสนอแนะแนวทางที่

เหมาะสมในการดําเนินนโยบายการเงินที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการเปดเสรีทางการเงิน และการ

ปรับตัวของภาคการเงินเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกดวย เพื่อใหภาคสวนที่

เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการวางนโยบายและกลยุทธในการดําเนินงานใหมีประสิทธภิาพ  

 โดยการศึกษาในสวนน้ีเปนผลการวิเคราะหเชิงปริมาณและใชวิธีการทางเศรษฐมิติเพื่อเปน

เครื่องมือในการวิเคราะห  ไดแก   

 1) แบบจําลอง VAR (Vector Autoregressive) ของตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการศึกษา 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยยอดคงคางของตรา

สารหนี้ในตลาดตราสารหนี ้และมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 2) การทดสอบ unit root เพื่อทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของขอมลู   

 3) การหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เงิน

ฝากในระบบธนาคารพาณิชย ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ และมูลคาตามราคา

ตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามวิธี cointegration     

 4) การหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปรที่นํามาศึกษาทีละคูตามวิธี causality เพื่อ

อธิบายวาตัวแปรใดเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรใด เพื่ออธิบายความสัมพันธของแตละ

ชองทางการระดมทุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ   โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
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5.1   แบบจําลอง VAR 

 แบบจําลอง VAR เปนแบบจําลองทางเศรษฐมิติทีน่ํามาใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร

ตาง ๆ โดยไมตองทราบรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรมากอน ทั้งนี้กําหนดใหตัวแปรทุกตัวใน

แบบจําลองเปนตัวแปรภายใน (endogenous variables) ทั้งหมด แตใชขออมูลในอดีตของตัวแปร

เหลานั้นมาหาความสัมพันธ แตละตัวแปรจะขึ้นอยูกับคาในอดีตของตัวเองและตัวแปรภายในอื่น โดย

ในการศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจนี้ ไดใชแบบจําลอง VAR  4 ตัวแปร ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแปรภาย  ดังนี้  

  GDP = ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

  BANK = เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย 

  BOND = ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี ้

  EQ =   มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง 

    ประเทศไทย 

สมการ VAR   สามารถแสดงไดดังสมการที่   (5-1) 

                  p 

  Yt =     +    Σ   i Yt-i   +   ut ,               ------(5-1)

      i=1   t = 1,2, ... ,T 

                   p ≥ 1 และ 1 ≤ i ≤ p 

  ut = R εt 

 

  Yt =  เวคเตอรทีก่ําลงัศึกษา 

   = เวคเตอรของ intercept term 

  i = เวคเตอรของสัมประสทิธิ ์

  εt = เวคเตอรของ error term 

  R = ตัวไมรูคาที่เปน fixed non-singular เมตริกซ 

εt   ~    iid  N (0,I) ,          t = 1,2, ... ,T 
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 อยางไรก็ตามในการนําแบบจําลอง VAR มาใชในการประมาณคานั้น   จะตองมีการ

กําหนดคาตัวแปรลาที่เหมาะสม (optimal lag length) วาควรเปนเทาใด การกําหนดคาตัวแปรลาที่

เหมาะสมมีความสําคัญ เนื่องจากมีผลตอความแมนยําของการประมาณคาตัวแปรที่นํามาศึกษา 

(Ender 2004) และสําหรับในการศึกษานี้ไดเลือกใชเกณฑของ Schwarz Criterion (SC) ที่เสนอโดย 

Schwarz (1978) มาใชในการกําหนดจํานวนตัวแปรลาที่เหมาะสม ซึ่งจํานวนตัวแปรลาที่เหมาะสม 

(optimal lag length) ของตัวแปรที่นํามาศึกษามีคาเทากับ 1  

5.2  การทดสอบความน่ิงของขอมูล 

 โดยทั่วไปขอมูลอนุกรมเวลามักมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary) มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น

ตามแนวโนมเวลา ซึ่งก็รวมทั้งขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการศึกษานี้ดวย ดังนั้นจึงตองนําขอมูลเหลานี้

มาทดสอบคุณสมบัติวามีความนิ่งหรือไม และในการศึกษานี้เลือกทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยใชวิธี 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ที่เสนอโดย  Dickey and Fuller 1979, 1981 และวิธีของ 

Phillips-Perron (PP) test เสนอโดย Phillips and Perron 1988 เนื่องจากเปนวิธีที่ไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายในการทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลาในงานศึกษาเชิงประจักษตางๆ 

(Enders 2004) หากผลการทดสอบแสดงวาขอมูลมีความไมนิ่ง   นั่นคือชุดของขอมูลเหลานี้มีการ

เคลื่อนไหวไปตามแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา (time trend) และความแปรปรวนวิ่งหางออกจาก

เดิมไปเรื่อยๆตามแนวโนมของระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 

 ในการทดสอบความนิ่งของขอมลูโดยวิธี unit root ทั้งจากวิธีของ ADF Test และวิธี PP 

Test เปนการตรวจสอบวาชุดขอมลูนั้นๆ มีคุณสมบัตินิ่งหรอืไม โดยใชสมการตอไปนี้  
                 ∞ 

 Δyt =   µ   +     γ yt-1 +      Σ  βi  Δyt-i+1 +  εt  -----(5-2) 
     i=2 

และในกรณทีี่นําแนวโนมของเวลา (time trend) เขามารวมพิจารณาดวยจะไดสมการที่ (5-3) 
                                                        ∞ 

  Δyt =   µ   +     γ yt-1 +   µ2t    + Σ  βi  Δyt-i+1   +  εt -----(5-3) 
              i=2 

โดยที่    yt = ขอมูลอนุกรมเวลาที่ตองการทดสอบ 

   εt = ตัวคลาดเคลื่อน (error term) 
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 จากสมการที่ (5-2) และสมการที่ (5-3) ถาคา   γ = 0 แสดงวาชุดขอมูลนี้มีความไมนิ่ง 

(non-stationary) และหากเปนเชนนั้นจะตองทําการตรวจสอบตอไปวาขอมูลเหลานี้มีความนิ่งเมื่อทํา

การหาสวนตางของขอมูล (Difference) ในลําดับใด    

5.2.1 ผลการทดสอบความน่ิง 

 ในสวนนี้ไดนําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคาร

พาณิชย (BANK) ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BOND) และมูลคาตามราคาตลาด

ของหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) มาทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (stationary) 

ของขอมูล หรือ unit root test   โดยจะทําการทดสอบขอมูลในระดับ level กอน   หากพบวาชุด

ขอมูลดังกลาวมีความไมนิ่งก็จะทําผลตาง (difference) ในลําดับตอๆไป   แลวนํามาทดสอบอีกครั้ง

จนกวาขอมูลจะมีคุณสมบัตินิ่ง   ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูลสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.1  

ตารางท่ี 5.1   การทดสอบความนิ่งของขอมลูโดยวิธ ีADF และ PP Test 

Unit Root Test             ADF-test    PP-test              

   No trend     Trend              No trend    Trend 

GDP     1.4132    -3.4054              1.5171          -3.2035 

BANK     2.8306     0.8764              2.5837    0.6656 

BOND     4.2190    -0.2045             4.9003           -0.0894 

EQ     0.9662    -2.1597             1.4330   -1.8622 

Δ GDP      -7.1797*    -7.6086*           -10.7799*  -10.8742* 

Δ BANK   -6.0432*    -6.6512*            -6.0433*   -6.6971* 

Δ BOND   -7.0601*    -8.9715*            -7.1404*   -9.0109* 

Δ EQ    -6.7535*    -6.8818*            -6.6063*   -6.8899* 

หมายเหตุ  *ที่ระดับนัยสําคัญ 5 % และ Δ หมายถึงผลตางลาํดับที่ 1 

 จากตารางที่ 5.1 สถิติจากการคํานวณโดยวิธี ADF และ PP test  พบวาขอมูลผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK) ยอดคงคางของตราสารหนี้ใน

ตลาดตราสารหนี้ (BOND) และมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (EQ)ทั้งหมดมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary) ณ ระดับนัยสําคัญ 5 % กลาวคือ คาสถิติจาก

การคํานวณโดยวิธี   ADF และ PP test ไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลัก Ho: γ  =  0  ได  แสดงให
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เห็นวาตัวแปรทุกตัวมี Unit Root ณ ระดับ Level อยางไรก็ตามหลังจากที่ทําการหาสวนตางลําดับที่

1 (first difference) ของขอมูลเหลานี้แลวนําไปทดสอบ unit root อีกครั้ง พบวาขอมูลทั้งหมดมี

คุณสมบัติของความนิ่ง (stationary) ดังนั้นจึงกลาวไดวาขอมูลทั้งหมดมีความนิ่งที่ผลตางลําดับที่ 1 

นั่นเอง  

การเคลื่อนไหวของตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

 การเคลื่อนไหวของตัวแปรในชวงที่ทําการศึกษา ประกอบดวยผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK) ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาด

ตราสารหนี ้(BOND) มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) 

โดยทุกตัวแปรมีการเคลื่อนไหวในลักษณะสะทอนถึงแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

ขอมูลในระยะยาว ดังภาพที่ 5.1 
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ภาพท่ี 5.1 การเคลื่อนไหวของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
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 ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของแตละตัวแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในแต

ละชวงเวลา โดยตัวแปรทั้งหมดตางมีแนวโนมการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีการ

เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา อยางไรก็ตามทั้งเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ยอดคงคางของตราสารหนี ้

และมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพย ตางมีการขยายตัวคอนขางรวดเร็วในระยะ 5-6 ปที่ผานมา

เมื่อเทียบกับการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ นั่นหมายความวาการขยายตัวของ

ภาคการเงินเปนไปในอัตราที่สูงกวาการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะมูลคาตามราคาตลาด

ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการขยายตัวกวา 3 เทานับตั้งแตป 2552 เปน

ตนมา อันเปนไปตามภาวะตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค และสวนหนึ่งเปนผลมาจากการไหลเขาของ

เงินทุนจากตางประเทศ จากการที่ประเทศสหรฐัใชมาตรการผอนคลายทางการเงิน ทําใหมีเงินทุนไหล

เขามาลงทุนในตลาดหุนและตลาดตราสารหนีแ้ถบเอเชียจํานวนมาก ซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยดวย 

 แมวาการระดมทุนผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ตลาดหุนจะมีความ

โดดเดนในเรื่องการขยายตัวสูงดังกลาวแลว แตก็มีขอนาสังเกตุ คือ ตลาดหุนมีความผันผวนสูงเชนกัน 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางรวดเรว็ เนื่องจากตลาดหุนเปนลกัษณะของการลงทนุที่มีทัง้ระยะสัน้

และระยะยาว โดยเฉพาะเงินลงทุนระยะสั้นหรือการเก็งกําไรจะมีการเคลื่อนยายเงินทุนเขาออก

รวดเร็ว ทําใหเกิดความผันผวนกับตลาดฯ แมวาในทางทฤษฎีแลวการขยายตัวของตลาดหลักทรัพยจะ

ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ (Mun, H. W. et al. 2008) แตในทางปฏิบัติพบวา

ตลาดหลักทรัพยมีความออนไหวเพราะไดรับผลกระทบจากปจจยัอื่นๆอีก เชน ปจจัยทางดานจิตวิทยา 

ขาวลือ และการเมือง เปนตน ปจจัยเหลานี้จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนใน

ระยะสั้น จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตลาดมีความผันผวน   

 สําหรับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในลักษณะที่

คอนขางเปนฤดูกาล (season) ที่มียอดสูงในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ซึ่งก็มีลักษณะคลายคลึงกับ

รูปแบบในประเทศอื่นๆ สวนเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย และยอดคงคางของตราสารหนี้ใน

ตลาดตราสารหนี้ มีการเคลื่อนไหวที่มีเสถียรภาพกวามูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย เนื่องจากทั้งสองสวนนี้เปนการระดมทุนผานผลิตภัณฑทางการเงินที่เปนระยะยาว อาทิ 

เงินฝากประจํา หรือตราสารหนี้ที่มีอายุไถถอนมากกวา 1 ปขึ้นไป เปนตน ซึ่งจะไมมีสวนของการเก็ง

กําไรในระยะสั้น จึงมีการเคลื่อนยายเงินทุนเขาออกชากวานั่นเอง  

5.3 การทดสอบดุลยภาพระยะยาวตามวิธี Cointegration 

 ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจที่นํามาศึกษา ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK) ยอดคงคางของ
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ตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BOND) และมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพย ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) นั้น สําหรับในสวนนี้จะทําการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ระยะยาวตามวิธี cointegration ซึ่งเปนการทดสอบวาตัวแปรที่นํามาศึกษาดังกลาว มีความสัมพันธกัน

เชิงดุลยภาพในระยะยาวหรือไม ทั้งนี้จะใชการทดสอบตามวิธีของ Johansen and Juselius (1990) 

โดยอาศัยแบบจําลอง Vector Autoregressive (VAR)  ที่ไดเสนอใหใชคาสถิติที่ใชในการทดสอบ Rank 

ของเมตริกซ โดยวิธี likelihood ratio และคาสถิติที่ใชทดสอบ ไดแก คา Trace statistic และ 

Maximum Eigen Value statistic (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) เพื่อหาวาตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ

เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม และถาคาสถิติดังกลาวแสดงวามคีวามสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวแลว 

จะมีจํานวน cointegration vectors กี่เวคเตอรในความสัมพันธนี้ ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบ

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวได  ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.2   การทดสอบความสมัพันธเชิงดลุยภาพระยะยาวตาม Trace statistic 

Hypothesized    Trace             0.05  

No. of CE(s)   statistic   Critical Value  P-value 

None *      56.29827          47.85613   0.0066 

At most 1    24.68229          29.79707    0.1731 

At most 2     6.109400          15.49471    0.6826 

At most 3     0.000961           3.841466    0.9756 

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                                                        

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

ตารางท่ี 5.3 การทดสอบความสัมพันธเชิงดลุยภาพระยะยาวตาม Maximum Eigenvalue 

Hypothesized   Max-Eigen   0.05  

No. of CE(s)   statistic       Critical Value  P-value 

None *      31.61598   27.58434   0.0143 

At most 1     18.57289   21.13162   0.1099 

At most 2    6.108438   14.26460   0.5993 

At most 3     0.000961   3.841466   0.9756 
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Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                                               

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 จากตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.3 การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวจาก คา 

Trace Statistic และ Maximum Eigen Value statistic พบวาคาสถิติทั้งสองระบุวาตัวแปรทั้งหมด

ที่นํามาศึกษามีความสัมพันธในเชิงดุลยภาพระยะยาว กลาวคือ หากพิจารณาคา Trace Statistic 

เทากับ 56.29827 และคา Max-Eigen statistic เทากับ 31.61598 ตางปฎิเสธสมมุติฐาน ณ ระดับ

นัยสํ าคัญ 5% หรือ ระดับความเชื่อมั่ นที่  95 % และมีสมการในเชิงดุลยภาพระยะยาว 

(cointegrating equation) จํานวน 1 สมการ 

5.4  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามวิธี  causality  

 การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงเหตุและผล ซึ่งประกอบดวยตัวแปรในแบบจําลอง 

ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK) ยอดคงคาง

ของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BOND) และมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพย ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) นั้น  ในการศึกษานี้จะใชวิธี causality เพื่อหาความสัมพันธ

ดังกลาว ทั้งนี้เพื่อศึกษาวาความสัมพันธของทั้ง 4 ตัวแปรขางตนนั้นมีความสัมพันธกันหรือไม และ

หากมีความสัมพันธกันจะเปนในลักษณะใด เพื่อนําไปอธิบายบทบาทของแตละชองทางในการระดม

ทุนที่มีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 การทดสอบความสัมพันธระหวางการเติบโตทางเศรษฐกจิและชองทางในการระดมทนุตามวิธี 

causality สามารถแสดงไดดัง ตารางที่ 5.4 

 

 

ตารางท่ี 5.4    การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรทีน่ํามาศึกษา 

 

            ตัวแปร               ความสัมพันธ                  F-statistic              P-value 

 

Δ BANK และ Δ BOND         Δ BANK          Δ BOND           6.55786        0.0026* 
Δ GDP และ Δ BOND           Δ GDP         Δ BOND          3.29620               0.0434* 

Δ EQ และ Δ GDP        Δ EQ      Δ GDP          6.22578      0.0033* 
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สวนที่เหลือทั้งหมด            ไมมีความสัมพันธ 

หมายเหต ุ A    B หมายถึง ความสัมพันธที่ ตัวแปร A เปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร B  

                * ที่ระดับนัยสําคัญ 5 % 

 นําผลการหาความสัมพันธตามวิธี causality ในตารางที่ 5.4 มาแสดงดวยภาพความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่นํามาศึกษาตามวิธี  causality เพื่อหา

ความสัมพันธระหวางชองทางในการระดมทุนในภาคการเงินที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ   

พบวาตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหุนเปนเพียงชองทางเดียวที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในขวง

เวลาที่ทําการศึกษา โดยมีคา F-statistic เทากับ 6.22578 และคา P-value เทากับ 0.0033  ในขณะ

ที่อีกสองชองทาง คือ เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย และตลาดตราสารหนี้ กลับไมสงผลตอการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษายังพบอีกวา ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ และเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ตางสงผลบวกตอการขยายตัวของตลาดตรา

สารหนี้อีกดวย โดยมีคา F-statistic เทากับ 3.29620 และ 6.55786 ตามลําดับ ผลการศึกษานี้

คอนขางมีความแตกตางจากหลายประเทศ ที่งานศึกษาจํานวนมากมักจะระบุวา เงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย และตลาดตราสารหนี้ สวนใหญมีบทบาทสาํคัญตอการขยายตัวทาง

BANK 

BOND 

EQ 

GDP 
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เศรษฐกิจ เชน งานศึกษาของ Levine and Zervos (1998) Tang et al. (2007) และ Mun, H. W. 

et al (2008) และ Ali Abbas and Christensen (2007) เปนตน อยางไรก็ตามสาเหตุสําคัญที่เกิด

ความแตกตางในแตละประเทศนั้น เนื่องมาจากระดับการพัฒนาของตลาดการเงินและปจจัยพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจที่ตางกัน สําหรับในกรณีของประเทศไทยนั้นก็มีลักษณะเฉพาะ ดังนี ้ 

 การระดมทุนผานชองทางตลาดหลักทรัพยนั้น เขามามีความสําคัญเพิ่มขึ้นเปนลําดับในการ

ระดมทุนเขาสูภาคเศรษฐกิจจริง โดยในระยะหลังธุรกิจเอกชนจํานวนหนึ่งที่มีความพรอมตางเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยทําไดสะดวกและมีตนทุนใน

ระยะยาวต่ํากวาการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย การเพิ่มสินคาในตลาดที่เปนดานอุปทาน รวมทั้ง

การเพิ่มความตองการลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศ จะทําใหตลาดหลักทรัพยมีการ

ขยายตัวและมีสภาพคลองดีขึ้น ตลอดจนทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการจัดสรรเงินทุนสูภาค

เศรษฐกิจจริงผานการลงทุนของภาคเอกชน นําไปสูการขยายตัวของภาคการผลิตและการจางงาน 

รวมทั้งการบริโภคที่สูงขึ้นในระยะตอมาจากการที่ประชาชนมีรายไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปน

ทางเลือกสําหรับผูที่ตองการลงทุน ใหสามารถหาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนดีและกระจายความ

เสี่ยงจากการลงทุนไดจากการลงทนุในตราสารทีม่ีความหลากหลายมากขึ้น และนําไปสูการเติบโตทาง

เศรษฐกิจผานการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดฯจากการที่การระดมเงิน

ผานตลาดทุนทําไดงายขึ้น (Levine 2001) ดังนั้นจึงกลาวไดวาชองทางการระดมทุนผานตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโคทางเศรษฐกิจนั่นเอง 

 สําหรับตลาดตราสารหนี้  ที่ ไดรับผลบวกจากการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ และเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยนั้น สามารถอธิบายไดผานการออม กลาวคือ 

เมื่อประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดี ประชาชนและภาคธุรกิจก็มีรายไดมากขึ้น การออมก็จะ

สูงขึ้นตามรายได เกิดความตองการลงทุนมากขึ้น และสวนหนึ่งอาจตัดสินใจลงทุนผานการฝากเงินกับ

ธนาคารพาณิชย ในขณะเดียวกันก็มีทางเลือกอีกชองทางหนึ่ง คือ การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ซึ่ง

เปนการลงทุนผานการระดมทุนทางตรงที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย

ที่เปนการระดมทุนทางออม จึงมีนักลงทุนสวนหนึ่งที่ตองการผลตอบแทนสูงกวาและรับความเสี่ยงได

มากกวามีการเคลื่อนยายเงินจากเงินฝากสูการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้นจึงกลาวไดวาตลาดตราสาร

หนี้ ไดรับผลบวกจากการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และเงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชยนั่นเอง 

 สําหรับในประเด็นที่ชองทางการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้ ไมสงผลตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจนั้น อาจเนื่องมาจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยยังคงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศ
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พัฒนาแลวทั้งหลาย กอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 นั้น ตราสารหนี้มีสัดสวนต่ํามากเมื่อ

เทียบกับเงินฝากในระบบธนาคารและมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพราะตราสารหนี้ไมไดรับความนิยมเทาที่ควร จนกระทั่งภายหลังการเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจตลาดตราสารหนี้จึงไดรับความนิยมมากขึ้น และเริ่มมีการขยายตัวอยางชัดเจนภายหลัง 

พ.ศ. 2547 เปนตนมา ทั้งนี้ความนิยมในการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้ยังมีไมมากนักในระยะที่

ผานมา จะเห็นไดวาตราสารหนี้สวนใหญจะออกโดยภาครัฐ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ และตั๋วเงินคลัง เปนตน และบริษทัเอกชนขนาดใหญและมชีื่อเสยีงเทานั้นที่เปนผูระดมทุน

โดยการออกตราสารหนี้ ดังนั้นชองทางการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้จึงยังไมมีพลังเพียงพอใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในชวงที่ทําการศึกษา  

 สวนชองทางเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยที่ไมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจเทาที่ควร

นั้น แมวาเงินฝากจะมีสัดสวนมากเพราะระบบธนาคารพาณิชยอยูคูกับสังคมไทยมานาน กวาศตวรรษ 

ที่คนไทยรูจักและคุนเคยกับธนาคารพาณชย ดังนั้นธนาคารพาณชยจึงมีบทบาทสูงในการระดมเงิน

ออมและการทําธุรกรรมตางๆของประชาชน แตอาจเนื่องมาจากการจัดสรรทรัพยากรผานการให

สินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ยังไมกระจายตัวเทาที่ควรและสวนใหญมีการกระจุกตัวใน

บางกลุมธุรกิจ จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ

ของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ ณ ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบวามียอดคงคางเงินใหสินเชื่อ

ในการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.34 รองลงมาไดแก กิจกรรมทางการเงิน

และการประกันภัย รอยละ 18.40 การผลิตรอยละ 16.64  และการขายสงและการขายปลกี การซอม

ยานยนตและจักรยานยนตรอยละ 14.48 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกต

วาเงินใหสินเชื่อมีการกระจุกตัวในธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพยมากที่สุดประมาณกวารอยละ 

20 เชนกัน ดังนั้นจากภาพรวมของการจัดสรรทรัพยากรของธนาคารดังกลาว ทําใหเม็ดเงินที่ระดมมา

สงผานไปยังภาคเศรษฐกิจจริงไมทั่วถึง โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม และเศรษฐกิจในระดับรากหญา 

นอกจากนี้การใหสินเชื่อกับการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลคอนขางสูง จะใหพลังในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไดนอยกวาผานการลงทุนและการสรางผลผลิตโดยตรง ดังนั้นโดยภาพรวมแลวชองทางเงิน

ฝากในระบบธนาคารพาณิชยจึงไมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในกรณีของประเทศไทยอยางมี

นัยสําคัญ 
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บทบาทของชองทางการระดมทุนตอการพัฒนาภาคการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 สําหรับในสวนของการเปดเสรีทางการเงินที่สงผลตอการพัฒนาภาคการเงินนั้น จะพิจารณา

จากความลึกทางการเงิน1ที่เพิ่มขึ้น เพราะการที่ประเทศมคีวามลึกทางการเงินมากขึ้น  แสดงใหเห็น

วาตลาดทุนมีขนาดใหญและมีสินคาทางการเงิน (financial product) ออกมามาก มีผูออกตราสารที่

หลากหลาย ทําใหมีสินคาใหผูตองการลงทุนเลือกจํานวนมาก ทั้งนี้ความลึกทางการเงินของไทยที่

เพิ่มขึ้นจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากผูที่ตองการเงินทุนสามารถเขาถึงแหลง

เงินทุนไดอยางกวางขวาง เปนการเพิ่มโอกาสในการลงทุนใหมๆและกระจายความเสี่ยงจากการจัดหา

เงินไดหลายแหลง นอกจากนี้การเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและ

นักวิชาการ พบวาการเปดเสรีในตลาดทุนโดยการขยายเพดานการถือครองสินทรัพยของนักลงทุน

ตางประเทศ และการเปดเสรีในภาคการธนาคารชองไทยในระยะที่ผานมา ทําใหมีการแขงขันในภาค

การเงินสูงขึ้น มีผูเลนรายใหมเขาสูอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวโนมทําใหเกิดการปรับตัวของ

สถาบันการเงินในประเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานมากขึ้น ทําใหภาคการเงินของไทยมี

การพัฒนาข้ึนเปนลําดับ 

 จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณขางตน ทําใหทราบวาในกรณีของประเทศไทยนั้น แตละชอง

ทางการระดมทุนในภาคการเงินที่สําคัญ ประดวยธนาคารพาณิชย ตลาดตราสารหนี้ และตลาด

หลักทรัพยนั้นมีบทบาทตอการพัฒนาภาคการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จากภาพ

ที่ 5.1 เปนการสรุปผลในภาพรวม จะเห็นวาตลาดหลักทรัพยเปนเพียงชองทางการระดมทุนเดียวที่

สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.5  

    ตารางท่ี 5.5 ชองทางการระดมทุนกับการพัฒนาภาคการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ชองทางการระดมทุน การพัฒนาภาคการเงิน การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

1. ธนาคารพาณิชย 

2. ตลาดตราสารหนี้ 

3. ตลาดหลักทรัพย 

* 

* 

* 

 

 

* 

                                                
1 ความลึกทางการเงินวัดจากสัดสวนมูลคารวมของสินทรัพยทางการเงิน ไดแก ตราสารทุน ตราสารหนี้ และเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย ตอ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
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 ชองทางการระดมทุนทั้งธนาคารพาณิชย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดหลักทรัพย ตางมี

บทบาทสําคัญตอการพัฒนาภาคการเงิน เนื่องจากทั้ง 3 ชองทางการระดมทุนมีการขยายตัวสูงเมื่อ

เทียบกับการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สงผลดีตอความลึกทางการเงินที่

เพิ่มขึ้น ซี่งสะทอนถึงระดับการพัฒนาภาคการเงินที่มากขึ้นนั่นเอง สวนการสงผานเงินทุนไปสูการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณีของประเทศไทยในชวงที่ทําการศึกษานั้น ชองทางการระดมทุนผาน

ตลาดหลักทรัพยมีความโดดเดนกวาชองทางอื่น เพราะการจัดสรรเงินทุนสูภาคเศรษฐกิจจริงสงผลดี

ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด ดังนั้นรัฐบาลควรใหความสําคัญกับการพัฒนาตลาดทุนใหมีการ

ขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ เสริมสรางความเขมแขง็เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และทําหนาที่เปนกลไก

สําคัญในการจัดสรรทรัพยากรและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกจิอยางยั่งยืน อยางไรก็ตามสําหรับ

อีก 2 ชองทาง คือ ธนาคารพาณิชยและตลาดตราสารหนี้ ที่การจัดสรรเงินทุนสูภาคเศรษฐกิจจริงไมมี

ประสิทธิผลนั้น ถือเปนขอดอยของภาคการเงินไทยที่จะตองเรงใหเกิดการแกปญหาและพัฒนาใน

ระยะยาวเชนเดียวกัน โดยตลาดตราสารหนึ้จะตองเพิ่มสินคาในตลาดใหมากขึ้น พรอมกับการให

ความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อสรางอุปสงคการลงทุนใหเกิดขึ้น สวน

ธนาคารพาณิชยนั้นทางการอาจมีมาตรการสงเสริมใหธนาคารพาณิชยปลอยกูใหกับภาคการผลิตที่

สงผลบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 




