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บทท�� 1 

บทนํา 
 

1.1     ความนาํ 
 

วิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 แสดงใหเห็นวาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการบริหาร

เศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน มีความไมยั่งยืนและไมสมดุล จึงไดมีการประมวลพระราชดํารัสเกี่ยวกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเปนแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศ และไดสรุปเปนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และขอพระราชานุญาตใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตฉบับที่เกาเปนตนมา 

การนอมรับปรัชญาไปปฏิบัติมีอยางกวางขวางทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยการ

ประยุกตก็ยังมีอยูในภาคเกษตร  อยางไรก็ตาม ก็ยังมีความเขาใจในแงท่ีแคบ (อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 

ณดา จันทรสม, 2555) การศึกษาเผยแพรจึงนาจะเปนประโยชนตอไป 

ประชาคมอุดมศึกษามีความสําคัญในการทําการศึกษาวิจัยและการประยุกตในระดับลึก จึงนาจะมี

หนังสือเผยแพรในระดับนี้ โดยเฉพาะในดานเศรษฐศาสตร เพราะปรัชญามีจุดเริ่มตนจากการพยายามหาแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจในทางใหมใหพนจากวิกฤติ และเศรษฐศาสตรเปนวิชาทางสังคมศาสตรที่อธิบาย

พฤติกรรมของคนและการพัฒนาเศรษฐกิจ  หากมีความเชื่อมโยงกับปรัชญานาจะเปนประโยชน 

หนังสือเลมนี้จึงมีเนื้อหาสวนหนึ่งมาจากการสอนวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการ

พัฒนา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตทาง

เศรษฐศาสตร ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงควาบัณฑิตควรจะมีความเขาใจในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชทาน และสามารถวิเคราะหนําหลักวิชาการที่เกี่ยวของไปใชในการบริหาร

การพัฒนาได ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดลึกขึ้น ประยุกตกับบริบทของสังคมไทยไดดีขึ้น 

เพราะปรัชญาที่มีเปาหมายการพัฒนาที่ความสมดุลและยั่งยืนของการพัฒนา  โดยองคประกอบของความ

พอเพียงเปนสามหวง คือ ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและ

คุณธรรม  

หนังสือนี้ไมใชสําหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตรโดยเฉพาะ เพราะไมใชการวิเคราะหในทางเทคนิค

ทางดานเศรษฐศาสตรและคณิตศาสตร  แตสําหรับผูที่ตองการจะเขาใจวาปรัชญาที่พระราชทานเปนอยางไร มี

ความสัมพันธกับความรูสมัยใหมอยางไร โดยใชความรูขั้นพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตรอยูบาง  

โดยเนื้อหาสําคัญคือจะพยายามวิเคราะหวา มโนทัศนทางเศรษฐศาสตรที่จะทําใหมีความพอเพียงตาม

ปรัชญามีอะไรบาง สรางความพอเพียงอยางไร  เพื่อใหนักศึกษาหรือผูสนใจทางเศรษฐศาสตร ไดประโยชนของ

เนื้อหาวิชาและสามารถประยุกตหรือทําความเขาใจลึกซึง้ขึ้น เพื่อความพอเพียง 
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 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

ในอีกดานหนึ่ง หนังสือก็จะชี้วา เมื่อเขาใจและประยุกตใชหลักปรัชญากับการใชเศรษฐศาสตรแลว  

จะทําใหเปนนักเศรษฐศาสตรหรือนักบริหารที่ดีขึ้น  ใหเขาใจไดวา ปรัชญาชวยใหการใชเศรษฐศาสตรและการ

บริหารการพัฒนาดีขึ้นอยางไร  โดยเปนการวิเคราะหที่มีพ้ืนฐานทางวิชาการมิใชเปนความรูสึกสวนตัว 

1.2  โครงสรางของหนังสือ 

หนังสือนี้มีทั้งหมด 9 บท ตอจากบทที่1 ที่เปนบทนํานี้  บทที่ 2 จะนําเสนอความเปนมา ความหมาย 

การตีความและหลักการประยุกตโดยทั่วไปของปรัชญา มีความสําคัญที่ทําใหผูอานเขาใจวาเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจ

พอเพียงแลว ควรจะเริ่มตนศึกษาตรงไหน บทตอไปหาบทจะนําหลักเศรษฐศาสตรมาอธิบายตามองคประกอบ

ของปรัชญาฯ เพื่อใหเห็นวาหลักการเศรษฐศาสตรจะชวยสรางความพอเพียงอยางไร โดยบทที่ 3 และ 4 คือ

ความมีเหตุมีผลกับเศรษฐศาสตร องคประกอบหนึ่งของปรัชญาคือความมีเหตุผล บทที่ 3 จะเสนอวาหลัก

เศรษฐศาสตรที่จะสรางความมีเหตุมีผลคืออะไร โดยมรรควิถีทางเศรษฐศาสตรในตัวเองสรางความมีเหตุมีผล 

มีความคิดที่เปนวิทยาศาสตรได บทที่ 4 เสนอเรื่องของการตัดสินใจที่มีเหตุมีผลตามเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

และเศรษฐศาสตรสมัยใหมจะมีแนวคิดเรื่องความมีเหตุผลตางจากแบบดั้งเดิม และจะแสดงถึงความสอดคลอง

ของปรัชญาอยางไร บทที่ 5 ความพอประมาณกับเศรษฐศาสตร จะวิเคราะหทั้งดานหลักการและเครื่องมือ บท

ที่ 6 ภูมิคุมกันและเศรษฐศาสตร คนทั่วไปมักไมตระหนักวาภูมิคุมกันเปนเรื่ององคประกอบสําคัญของปรัชญา 

ทั้งที่ปรัชญามาจากการที่สังคมไทยขาดภูมิคุมกันจนเกิดวิกฤติ บทตอไปบทที่ 7 เปนเรื่องคุณธรรมกับ

เศรษฐศาสตรและการบริหารการพัฒนา  

สองบทตอไปจะอภิปรายใหเห็นวา เมื่อเขาใจและประยุกตใชปรัชญาฯแลว จะทําใหสามารถใชความรู

ทางวิชาการไดดีขึ้นอยางไร โดยบทท่ี 8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาครัฐ  หลักการเศรษฐศาสตรมี

เนื้อหาที่จะชวยกําหนดนโยบายสาธารณะที่ดีและบทบาทรัฐที่เหมาะสม บทนี้จะชี้วาหากใชหลักปรัชญาฯ แลว

จะทําใหเราใชเนื้อหาทางเศรษฐศาสตรมากําหนดนโยบายสาธารณะและบทบาทรัฐไดอยางไร บทที่ 9 

เศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนบริหารศาสตร เปนการสังเคราะหจากงานวิจัยวาปรัชญามีความเกี่ยวพันกับองค

ความรูดานการบริหารการพัฒนาอยางไร และเมื่อใชหลักปรัชญาฯ จะทําใหการบริหารเปนอยางไร  สวน

สุดทายเปนสวนสรุป 

 

  

 
 

���ี� 2  

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความเป็นมาและความหมาย1 

บทนี้อภิปรายถึงความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานใหประชาชนชาวไทย เพื่อเปนกรอบในการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  

ปรัชญาไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวางเพราะนอกจากจะเปนแนวทางแกวิกฤติยังชวยแกปญหา

ระดับโครงสรางจากความไมสมดุลจากการพัฒนาในอดีต 

เปาหมายของปรัชญาคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายในไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนดาน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักทางสายกลาง  

ปรัชญามีองคประกอบคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง โดย

มีเงื่อนไขพื้นฐาน คือความรูและคุณธรรม 

ความเขาใจใน 3 องคประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเปนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะทําใหผูนําไปใช

มีความชัดเจนในการประยุกต สามารถปรับใชไดกับบริบทที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม มีแนวทางปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน ทําใหการขับเคลื่อนมีพลัง และเมื่อนําไปใชในการบริหารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะ

มีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยนืทั้งนี้บทตอๆไปจะใชความหมายของปรัชญาฯ ตามที่อภิปรายในบทนี้ 

 

2.1  ความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อกลาวถึง ”เศรษฐกิจพอเพียง”  ผูที่สนใจแตละคนยอมมีความนึกคิด มีการตีความที่แตกตางกัน

ตามความเขาใจและประสบการณของตน ซึ่งความสนใจนี้เปนสิ่งที่ดียิ่ง  อยางไรก็ตามการประยุกตใชใหเปน

ทิศทางเดียวกันจําเปนตองมีความเขาใจพื้นฐานรวมกัน  บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะอธิบายความหมาย

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและการทําใหเกิดความกระจางชัดเจนข้ึนตามกรอบของ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซึ่งเปนกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 9 เปนตนมาโดยชี้ใหเห็น

ความเปนมา โครงสรางและความหมาย เพื่อใหสามารถตีความเพื่อการประยุกตในบริบทที่แตกตางกันไดอยาง

เหมาะสม  

ทศวรรษกอนวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เปนชวงที่ประเทศไทยมีการปรับโครงสรางการผลิต โดยมีความ

เปนอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งสินคาอุตสาหกรรมเปนสินคาที่มีทักษะการผลิตสูงขึ้นทั้งยังมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่สูง ทั้งดานการสงออกและการผลิต (ณัฏฐพงศ ทองภักดี และวิศาล บุปผเวส, 2540, น. 4-6) ทั้งนี ้ 
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ในอีกดานหนึ่ง หนังสือก็จะชี้วา เมื่อเขาใจและประยุกตใชหลักปรัชญากับการใชเศรษฐศาสตรแลว  

จะทําใหเปนนักเศรษฐศาสตรหรือนักบริหารที่ดีขึ้น  ใหเขาใจไดวา ปรัชญาชวยใหการใชเศรษฐศาสตรและการ

บริหารการพัฒนาดีขึ้นอยางไร  โดยเปนการวิเคราะหที่มีพ้ืนฐานทางวิชาการมิใชเปนความรูสึกสวนตัว 

1.2  โครงสรางของหนังสือ 

หนังสือนี้มีทั้งหมด 9 บท ตอจากบทที่1 ที่เปนบทนํานี้  บทที่ 2 จะนําเสนอความเปนมา ความหมาย 

การตีความและหลักการประยุกตโดยทั่วไปของปรัชญา มีความสําคัญที่ทําใหผูอานเขาใจวาเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจ

พอเพียงแลว ควรจะเริ่มตนศึกษาตรงไหน บทตอไปหาบทจะนําหลักเศรษฐศาสตรมาอธิบายตามองคประกอบ

ของปรัชญาฯ เพื่อใหเห็นวาหลักการเศรษฐศาสตรจะชวยสรางความพอเพียงอยางไร โดยบทที่ 3 และ 4 คือ

ความมีเหตุมีผลกับเศรษฐศาสตร องคประกอบหนึ่งของปรัชญาคือความมีเหตุผล บทที่ 3 จะเสนอวาหลัก

เศรษฐศาสตรที่จะสรางความมีเหตุมีผลคืออะไร โดยมรรควิถีทางเศรษฐศาสตรในตัวเองสรางความมีเหตุมีผล 

มีความคิดที่เปนวิทยาศาสตรได บทที่ 4 เสนอเรื่องของการตัดสินใจที่มีเหตุมีผลตามเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

และเศรษฐศาสตรสมัยใหมจะมีแนวคิดเรื่องความมีเหตุผลตางจากแบบดั้งเดิม และจะแสดงถึงความสอดคลอง

ของปรัชญาอยางไร บทที่ 5 ความพอประมาณกับเศรษฐศาสตร จะวิเคราะหทั้งดานหลักการและเครื่องมือ บท

ที่ 6 ภูมิคุมกันและเศรษฐศาสตร คนทั่วไปมักไมตระหนักวาภูมิคุมกันเปนเรื่ององคประกอบสําคัญของปรัชญา 

ทั้งที่ปรัชญามาจากการที่สังคมไทยขาดภูมิคุมกันจนเกิดวิกฤติ บทตอไปบทที่ 7 เปนเรื่องคุณธรรมกับ

เศรษฐศาสตรและการบริหารการพัฒนา  

สองบทตอไปจะอภิปรายใหเห็นวา เมื่อเขาใจและประยุกตใชปรัชญาฯแลว จะทําใหสามารถใชความรู

ทางวิชาการไดดีขึ้นอยางไร โดยบทที่ 8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาครัฐ  หลักการเศรษฐศาสตรมี

เนื้อหาที่จะชวยกําหนดนโยบายสาธารณะที่ดีและบทบาทรัฐที่เหมาะสม บทนี้จะชี้วาหากใชหลักปรัชญาฯ แลว

จะทําใหเราใชเนื้อหาทางเศรษฐศาสตรมากําหนดนโยบายสาธารณะและบทบาทรัฐไดอยางไร บทที่ 9 

เศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนบริหารศาสตร เปนการสังเคราะหจากงานวิจัยวาปรัชญามีความเกี่ยวพันกับองค

ความรูดานการบริหารการพัฒนาอยางไร และเมื่อใชหลักปรัชญาฯ จะทําใหการบริหารเปนอยางไร  สวน

สุดทายเปนสวนสรุป 
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ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความเป็นมาและความหมาย1 

บทนี้อภิปรายถึงความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานใหประชาชนชาวไทย เพ่ือเปนกรอบในการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  

ปรัชญาไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวางเพราะนอกจากจะเปนแนวทางแกวิกฤติยังชวยแกปญหา

ระดับโครงสรางจากความไมสมดุลจากการพัฒนาในอดีต 

เปาหมายของปรัชญาคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายในไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักทางสายกลาง  

ปรัชญามีองคประกอบคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง โดย

มีเงื่อนไขพื้นฐาน คือความรูและคุณธรรม 

ความเขาใจใน 3 องคประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเปนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะทําใหผูนําไปใช

มีความชัดเจนในการประยุกต สามารถปรับใชไดกับบริบทที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม มีแนวทางปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน ทําใหการขับเคลื่อนมีพลัง และเมื่อนําไปใชในการบริหารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะ

มีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยนืทั้งนี้บทตอๆไปจะใชความหมายของปรัชญาฯ ตามที่อภิปรายในบทนี้ 

 

2.1  ความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อกลาวถึง ”เศรษฐกิจพอเพียง”  ผูที่สนใจแตละคนยอมมีความนึกคิด มีการตีความที่แตกตางกัน

ตามความเขาใจและประสบการณของตน ซึ่งความสนใจนี้เปนสิ่งที่ดียิ่ง  อยางไรก็ตามการประยุกตใชใหเปน

ทิศทางเดียวกันจําเปนตองมีความเขาใจพื้นฐานรวมกัน  บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะอธิบายความหมาย

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและการทําใหเกิดความกระจางชัดเจนขึ้นตามกรอบของ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซึ่งเปนกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 9 เปนตนมาโดยชี้ใหเห็น

ความเปนมา โครงสรางและความหมาย เพื่อใหสามารถตีความเพื่อการประยุกตในบริบทที่แตกตางกันไดอยาง

เหมาะสม  

ทศวรรษกอนวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เปนชวงที่ประเทศไทยมีการปรับโครงสรางการผลิต โดยมีความ

เปนอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งสินคาอุตสาหกรรมเปนสินคาที่มีทักษะการผลิตสูงขึ้นทั้งยังมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่สูง ทั้งดานการสงออกและการผลิต (ณัฏฐพงศ ทองภักดี และวิศาล บุปผเวส, 2540, น. 4-6) ทั้งนี ้ 
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อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนามาอยาง

ตอเนื่อง ในชวงป 2502-2516เฉลี่ยรอยละ 8.1 ตอปแมระหวางป 2517-2528 ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่ว

โลก อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยก็ยังสูงถึงรอยละ 6.3 ตอป และป 2529-2539 อัตรา

การขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยตอปของประเทศไทย คือ รอยละ 9.1การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ การสงออก และการปรับโครงสรางการผลิตมีผลจากการที่ประเทศไทยเปดตอการคาการลงทุนจาก

ตางชาติสูง มีการลงทุนจากตางประเทศท่ีนําเทคโนโลยีและการตลาดมาสูประเทศไทย นอกจากการขยายตัวที่

ดีแลว เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีเสถียรภาพสูง   

อยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจไทยก็มีความไมสมดุลในหลายดาน ในดานการกระจายรายได ถึงแมวา

สัดสวนคนที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนจะลดลง แตคนจนกลับมีสัดสวนของรายไดในระบบเศรษฐกิจ

นอยลง ในป 2518 คนที่จนที่สุดรอยละ20ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดเพียงรอยละ 6 ของรายได

ทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่คนรวยที่สุดรอยละ 20ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดถึงรอยละ 49  

ในป 2539 คนรวยที่สุดรอยละ 20ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  56  สวนคนที่

จนที่สุดรอยละ20 ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดเหลือเพียงรอยละ 4 ของรายไดทั้งหมดของ

ประเทศนั่นแสดงใหเห็นวา การกระจายรายไดของคนในประเทศแยลง โดยในขณะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว

สูงขึ้น ทั้งกลุมคนรวยและกลุมผูมีรายไดนอยมีรายไดที่เพิ่มขึ้น แตรายไดที่เพิ่มขึ้นนี้ คนรวยจะมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นของรายไดสูงกวา 

นอกจากนี้ยังมีความไมสมดุลดานอื่นๆ เชน ความแตกตางของรายไดและความเจริญระหวางเมืองกับ

ชนบท ความไมสมดุลของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับการเจริญเติบโต ทําใหเกิดความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความไมพอดีของโครงสรางการผลิตและการจางงาน ที่สัดสวน

การผลิตของภาคเกษตรลดลงไปไมถึงรอยละ10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ แตสัดสวนแรงงานในภาค

เกษตรมีประมาณรอยละ 50 ของแรงงานรวมในประเทศ ความไมสมดุลของโครงสรางการผลิตและระดับ

การศึกษาของคนงาน  ที่แรงงานสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา (ดูChalongphob 

Sussangkarn,1992, pp. 22-37)   

การเปลี่ยนแปลงของของเศรษฐกิจที่เปนอุตสาหกรรมมากขึ้น การลงทุนตางประเทศมากขึ้นมี

ความสัมพันธกับตางประเทศมากขึ้น ทําใหการผลิตและการตลาดมีความซับซอนขึ้นกวาการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่ง

มีพ้ืนฐานดานการเกษตร ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองพึ่งพาตลาด เทคโนโลยี วัตถุดิบ 

และเครื่องจักรจากตางประเทศสูงขึ้น สงผลใหความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและระดับชาติมีผลกระทบ

ตอประชาชนมากขึ้น  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลั่งไหล

ของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมตางชาติ การเคลื่อนยายประชากรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  การ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นทําใหมีความมั่นคงในชีวิตลดลง  ความสามารถในการพึ่งตัวเองและสมดุลของชีวิต

เปลี่ยนไป ทําใหความสามารถในการกําหนดชีวิตของบุคคลอยางอิสระทําไดยากขึ้น  
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กลาวไดวาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีความสําเร็จในหลายดาน แตก็มีความไมสมดุลของโครงสราง

ในหลายมิติ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่ไมพอดีมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาวิกฤติ2  สังคมไทยมีการใชจาย

เกินความพอดี การใชจายที่เกินความพอดีมาจากทั้งภาคครัวเรือนที่สงผลใหสัดสวนการออมตอรายได

ประชาชาติลดลง สัดสวนการออมของครัวเรือนลดลงจากประมาณรอยละ 20 ในป 2532 ลงมาเหลือเพียง

ประมาณรอยละ 9 ในป 2539ภาคธุรกิจมีความไมพอดีในการใชจายเงินมีการกูกันมากกวาที่ควรเมื่อเทียบ

กับการลงทุนดวยตัวเอง การลงทุนรวมที่แทจริงขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 14.9 ตอป การลงทุนอยางมาก

นี้ทําใหขาดความพอดีทางการเงินธุรกิจมีการกูเงินมาลงทุนเปนสัดสวนที่สูงกวาการลงทุนโดยทรัพยสินของ

ตนเองทําใหสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงมาก ทั้งยังมีการกูเงินจากตางประเทศมาลงทุน โดยเฉพาะเปนหนี้สิน

ระยะสั้น แตเงินที่กูมานี้นํามาลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาว เปนความไมพอดี ไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดไดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหอัตราสวนหนี้สินระยะสั้นตอเงินสํารองระหวางประเทศ

สูงมาก ปริมาณของหนี้สินระยะสั้นในปที่มีวิกฤติมีมูลคาสูงกวาปริมาณเงินสํารองระหวางประเทศที่มีอยู 

การใชจายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทําใหเศรษฐกิจมหภาคไมสมดุล จึงทําใหประเทศ

ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเนื่องจากที่การออมภายในประเทศมีนอยกวาการลงทุน  

การบริโภคและการลงทุนที่เกินตัวนี้มีสวนมาจากการมองภาพเศรษฐกิจไทยที่ดีเกินกวาที่ควร 

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่อง โดยระหวางป 2529-2539เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว

โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 9.4 ตอป นอกจากนี้เมื่อมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศที่คงที่    

ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูง จึงไดรับความคาดหวังทั้งจากคนไทยและตางประเทศวาเศรษฐกิจไทยจะพัฒนา

ไดอยางตอเนื่อง เปนที่นาลงทุนอยางมาก จึงมีการทําตัวเกินความพอดี มีพฤติกรรมที่ยอมรับความเสี่ยงทั้งดาน

การลงทุนและการบริโภคที่ไมควรจะมี 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มีการ

ปลอยสินเชื่อใหกับกลุมผลประโยชน การปลอยสินเชื่อโดยไมมีการค้ําประกันที่พอเพียง ตัวอยางเชน กรณีของ

ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด ทําใหฐานะของธุรกิจมีความไมมั่นคง ประกอบกับภาครัฐไมมีความรูที่

เพียงพอตอการบริหารการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจระหวางประเทศ การจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปญหาความมั่นคงทําให

ปญหามีความรุนแรงมากข้ึน 

หากจะสรุปสาเหตุของการเกิดวิกฤติโดยเนนดานนโยบายและพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของ  Warr 

(2005 pp. 57) สรุปไดดีวา วิกฤติมาจากพฤติกรรมที่มองเศรษฐกิจไทยที่รุงเรืองวาจะรุงเรืองตอไปจึงไมมอง

ความเสี่ยงและมีความโลภ มีพฤติกรรมที่ลงทุนเกินตัว “….it is vital to recognize that Thailand’s crisis 

was a collapse of a boom. It was not cause primarily by vicious speculators or by corrupt 

                                                           
2 สาเหตุและสภาวะของวิกฤติอานรายละเอียดไดใน ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (2552) และ Ammar Siamwalla (1997)  
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 4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนามาอยาง

ตอเนื่อง ในชวงป 2502-2516เฉลี่ยรอยละ 8.1 ตอปแมระหวางป 2517-2528 ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่ว

โลก อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยก็ยังสูงถึงรอยละ 6.3 ตอป และป 2529-2539 อัตรา

การขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยตอปของประเทศไทย คือ รอยละ 9.1การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ การสงออก และการปรับโครงสรางการผลิตมีผลจากการที่ประเทศไทยเปดตอการคาการลงทุนจาก

ตางชาติสูง มีการลงทุนจากตางประเทศท่ีนําเทคโนโลยีและการตลาดมาสูประเทศไทย นอกจากการขยายตัวที่

ดีแลว เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีเสถียรภาพสูง   

อยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจไทยก็มีความไมสมดุลในหลายดาน ในดานการกระจายรายได ถึงแมวา

สัดสวนคนที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนจะลดลง แตคนจนกลับมีสัดสวนของรายไดในระบบเศรษฐกิจ

นอยลง ในป 2518 คนที่จนที่สุดรอยละ20ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดเพียงรอยละ 6 ของรายได

ทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่คนรวยที่สุดรอยละ 20ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดถึงรอยละ 49  

ในป 2539 คนรวยที่สุดรอยละ 20ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  56  สวนคนที่

จนที่สุดรอยละ20 ของประชากรทั้งหมดมีสัดสวนของรายไดเหลือเพียงรอยละ 4 ของรายไดทั้งหมดของ

ประเทศนั่นแสดงใหเห็นวา การกระจายรายไดของคนในประเทศแยลง โดยในขณะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว

สูงขึ้น ทั้งกลุมคนรวยและกลุมผูมีรายไดนอยมีรายไดที่เพิ่มขึ้น แตรายไดที่เพิ่มขึ้นนี้ คนรวยจะมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นของรายไดสูงกวา 

นอกจากนี้ยังมีความไมสมดุลดานอื่นๆ เชน ความแตกตางของรายไดและความเจริญระหวางเมืองกับ

ชนบท ความไมสมดุลของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับการเจริญเติบโต ทําใหเกิดความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความไมพอดีของโครงสรางการผลิตและการจางงาน ที่สัดสวน

การผลิตของภาคเกษตรลดลงไปไมถึงรอยละ10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ แตสัดสวนแรงงานในภาค

เกษตรมีประมาณรอยละ 50 ของแรงงานรวมในประเทศ ความไมสมดุลของโครงสรางการผลิตและระดับ

การศึกษาของคนงาน  ที่แรงงานสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา (ดูChalongphob 

Sussangkarn,1992, pp. 22-37)   

การเปลี่ยนแปลงของของเศรษฐกิจที่เปนอุตสาหกรรมมากขึ้น การลงทุนตางประเทศมากขึ้นมี

ความสัมพันธกับตางประเทศมากขึ้น ทําใหการผลิตและการตลาดมีความซับซอนขึ้นกวาการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่ง

มีพ้ืนฐานดานการเกษตร ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองพึ่งพาตลาด เทคโนโลยี วัตถุดิบ 

และเครื่องจักรจากตางประเทศสูงขึ้น สงผลใหความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและระดับชาติมีผลกระทบ

ตอประชาชนมากขึ้น  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลั่งไหล

ของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมตางชาติ การเคลื่อนยายประชากรท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  การ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นทําใหมีความมั่นคงในชีวิตลดลง  ความสามารถในการพึ่งตัวเองและสมดุลของชีวิต

เปลี่ยนไป ทําใหความสามารถในการกําหนดชีวิตของบุคคลอยางอิสระทําไดยากขึ้น  
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กลาวไดวาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีความสําเร็จในหลายดาน แตก็มีความไมสมดุลของโครงสราง

ในหลายมิติ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่ไมพอดีมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาวิกฤติ2  สังคมไทยมีการใชจาย

เกินความพอดี การใชจายที่เกินความพอดีมาจากทั้งภาคครัวเรือนที่สงผลใหสัดสวนการออมตอรายได

ประชาชาติลดลง สัดสวนการออมของครัวเรือนลดลงจากประมาณรอยละ 20 ในป 2532 ลงมาเหลือเพียง

ประมาณรอยละ 9 ในป 2539ภาคธุรกิจมีความไมพอดีในการใชจายเงินมีการกูกันมากกวาที่ควรเมื่อเทียบ

กับการลงทุนดวยตัวเอง การลงทุนรวมที่แทจริงขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 14.9 ตอป การลงทุนอยางมาก

นี้ทําใหขาดความพอดีทางการเงินธุรกิจมีการกูเงินมาลงทุนเปนสัดสวนที่สูงกวาการลงทุนโดยทรัพยสินของ

ตนเองทําใหสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงมาก ทั้งยังมีการกูเงินจากตางประเทศมาลงทุน โดยเฉพาะเปนหนี้สิน

ระยะสั้น แตเงินที่กูมานี้นํามาลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาว เปนความไมพอดี ไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดไดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหอัตราสวนหนี้สินระยะสั้นตอเงินสํารองระหวางประเทศ

สูงมาก ปริมาณของหนี้สินระยะสั้นในปที่มีวิกฤติมีมูลคาสูงกวาปริมาณเงินสํารองระหวางประเทศที่มีอยู 

การใชจายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทําใหเศรษฐกิจมหภาคไมสมดุล จึงทําใหประเทศ

ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเนื่องจากที่การออมภายในประเทศมีนอยกวาการลงทุน  

การบริโภคและการลงทุนที่เกินตัวนี้มีสวนมาจากการมองภาพเศรษฐกิจไทยที่ดีเกินกวาที่ควร 

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่อง โดยระหวางป 2529-2539เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว

โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 9.4 ตอป นอกจากนี้เมื่อมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศที่คงที่    
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กลาวไดวาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีความสําเร็จในหลายดาน แตก็มีความไมสมดุลของโครงสราง

ในหลายมิติ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่ไมพอดีมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาวิกฤติ2  สังคมไทยมีการใชจาย
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ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูง จึงไดรับความคาดหวังทั้งจากคนไทยและตางประเทศวาเศรษฐกิจไทยจะพัฒนา

ไดอยางตอเนื่อง เปนที่นาลงทุนอยางมาก จึงมีการทําตัวเกินความพอดี มีพฤติกรรมที่ยอมรับความเสี่ยงทั้งดาน

การลงทุนและการบริโภคที่ไมควรจะมี 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มีการ

ปลอยสินเชื่อใหกับกลุมผลประโยชน การปลอยสินเชื่อโดยไมมีการค้ําประกันที่พอเพียง ตัวอยางเชน กรณีของ

ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด ทําใหฐานะของธุรกิจมีความไมมั่นคง ประกอบกับภาครัฐไมมีความรูที่

เพียงพอตอการบริหารการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจระหวางประเทศ การจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปญหาความมั่นคงทําให

ปญหามีความรุนแรงมากข้ึน 

หากจะสรุปสาเหตุของการเกิดวิกฤติโดยเนนดานนโยบายและพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของ  Warr 

(2005, pp. 57) สรุปไดดีวา วิกฤติมาจากพฤติกรรมที่มองเศรษฐกิจไทยที่รุงเรืองวาจะรุงเรืองตอไป จึงไมมอง

ความเสี่ยงและมีความโลภ มีพฤติกรรมที่ลงทุนเกินตัว “….it is vital to recognize that Thailand’s crisis 

was a collapse of a boom. It was not cause primarily by vicious speculators or by corrupt 

                                                           
2 สาเหตุและสภาวะของวิกฤติอานรายละเอียดไดใน ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (2552) และ AmmarSiamwalla (1997)  
 

 

 
 

3 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

กลาวไดวาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีความสําเร็จในหลายดาน แตก็มีความไมสมดุลของโครงสราง

ในหลายมิติ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่ไมพอดีมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาวิกฤติ2  สังคมไทยมีการใชจาย

เกินความพอดี การใชจายที่เกินความพอดีมาจากทั้งภาคครัวเรือนที่สงผลใหสัดสวนการออมตอรายได

ประชาชาติลดลง สัดสวนการออมของครัวเรือนลดลงจากประมาณรอยละ 20 ในป 2532 ลงมาเหลือเพียง

ประมาณรอยละ 9 ในป 2539ภาคธุรกิจมีความไมพอดีในการใชจายเงินมีการกูกันมากกวาที่ควรเมื่อเทียบ

กับการลงทุนดวยตัวเอง การลงทุนรวมที่แทจริงขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 14.9 ตอป การลงทุนอยางมาก

นี้ทําใหขาดความพอดีทางการเงินธุรกิจมีการกูเงินมาลงทุนเปนสัดสวนที่สูงกวาการลงทุนโดยทรัพยสินของ

ตนเองทําใหสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงมาก ทั้งยังมีการกูเงินจากตางประเทศมาลงทุน โดยเฉพาะเปนหนี้สิน

ระยะสั้น แตเงินที่กูมานี้นํามาลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาว เปนความไมพอดี ไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดไดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหอัตราสวนหนี้สินระยะสั้นตอเงินสํารองระหวางประเทศ

สูงมาก ปริมาณของหนี้สินระยะสั้นในปที่มีวิกฤติมีมูลคาสูงกวาปริมาณเงินสํารองระหวางประเทศที่มีอยู 

การใชจายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทําใหเศรษฐกิจมหภาคไมสมดุล จึงทําใหประเทศ

ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเนื่องจากที่การออมภายในประเทศมีนอยกวาการลงทุน  

การบริโภคและการลงทุนที่เกินตัวนี้มีสวนมาจากการมองภาพเศรษฐกิจไทยที่ดีเกินกวาที่ควร 

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่อง โดยระหวางป 2529-2539เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว

โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 9.4 ตอป นอกจากนี้เมื่อมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศที่คงที่    

ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูง จึงไดรับความคาดหวังทั้งจากคนไทยและตางประเทศวาเศรษฐกิจไทยจะพัฒนา

ไดอยางตอเนื่อง เปนที่นาลงทุนอยางมาก จึงมีการทําตัวเกินความพอดี มีพฤติกรรมที่ยอมรับความเสี่ยงทั้งดาน

การลงทุนและการบริโภคที่ไมควรจะมี 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มีการ

ปลอยสินเชื่อใหกับกลุมผลประโยชน การปลอยสินเชื่อโดยไมมีการค้ําประกันที่พอเพียง ตัวอยางเชน กรณีของ

ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด ทําใหฐานะของธุรกิจมีความไมมั่นคง ประกอบกับภาครัฐไมมีความรูที่

เพียงพอตอการบริหารการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจระหวางประเทศ การจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปญหาความมั่นคงทําให

ปญหามีความรุนแรงมากข้ึน 

หากจะสรุปสาเหตุของการเกิดวิกฤติโดยเนนดานนโยบายและพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของ  Warr 

(2005, pp. 57) สรุปไดดีวา วิกฤติมาจากพฤติกรรมที่มองเศรษฐกิจไทยที่รุงเรืองวาจะรุงเรืองตอไป จึงไมมอง

ความเสี่ยงและมีความโลภ มีพฤติกรรมที่ลงทุนเกินตัว “….it is vital to recognize that Thailand’s crisis 

was a collapse of a boom. It was not cause primarily by vicious speculators or by corrupt 

                                                           
2 สาเหตุและสภาวะของวิกฤติอานรายละเอียดไดใน ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (2552) และ AmmarSiamwalla (1997)  
 

01���������������.indd   5 2/25/58 BE   10:01 PM



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

6

 6 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

politicians, although both of these play a role, but by errors of macroeconomic policy. 

These policy errors occurred during the boom period and arose from the complacency, and 

to some extent, arrogance, produced by a decade of unprecedented economic growth. 

Central among these policy mistakes was the insistence on retaining a fixed exchanges rate 

when circumstances no longer suited it. The extended boom also produced a euphoria-

some would say greed- which led business decision-makers and other to take risks they 

would not ordinarily have accepted.” 

ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทยทําใหขาดความเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจ มีการถอนเงินจาก

สถาบันการเงินอยางมากและรวดเร็ว นักลงทุนตางชาติขาดความมั่นใจถึงความสามารถในการชําระหนี้

ตางประเทศ เงินทุนจากตางประเทศไหลออกอยางรวดเร็ว สงผลทําใหมีความไมมั่นใจในเสถียรภาพของคาเงิน

บาทที่มีคาคงที่มาเปนเวลานาน มีแรงกดดันใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศมีการปรับตัว  

ความพยายามในการรักษาคาเงินบาททําใหเงินสํารองระหวางประเทศลดลงอยางมาก จนในที่สุดตองเปลี่ยน

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนระบบลอยตัว คาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศ

สกุลตาง ๆ ลดคาลงอยางมาก ทําใหประเทศไทยเขาสูวิกฤติ มีภาระตอการชําระหนี้ตางประเทศอยางมาก 

สถาบันการเงินและธุรกิจจํานวนมากอยูในฐานะลมละลาย ประเทศเขาสูภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง 

ประเทศไทยจึงตองเขาสูโครงการความชวยเหลือของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ไมกี่เดือนหลังวิกฤติ

เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอยางพอเพียง ไมกาวกระโดด ดังเชน 

“การเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่ เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกินนั้น 

หมายความวาอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง  อันนี้ก็เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุก

ครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป  แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ  

จะตองมีความพอเพียงพอสมควร  บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไม

หางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก” 

“ทําโครงการอะไรก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้น

การที่จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาตาโตเกินไป” 

ทุกฝายมีความสนใจที่จะนําแนวทางตามพระราชดํารัสไปใชในการพัฒนาประเทศ มีการตีความนําไป

ประยุกตใชของหลายหนวยงานโดยเฉพาะในภาคเกษตร  อยางไรก็ตาม ในขณะนั้นมีการนําไปประยุกตใน

หลายหนวยงานโดยมีความเขาใจที่ไมตรงกันนัก  ในปตอ ๆ มาไดมีพระราชดํารัสที่ทําใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น 

เชน  

 

 
 

7 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

“ใหพอเพียงนี้ ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ  แมบางอยางจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําได ก็สมควรที่จะทํา” พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดินเปรียบเสมือน

เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง  สิ่งกอสรางจะม่ันคงไดก็อยูที่เสาเข็ม  แตคนสวนมากมอง

ไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสาร       

ชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ 

“พอมีพอกินนี่ไดพูดมาหลายป  สิบกวาปแลว ใหพอมีพอกิน  แตวาพอมีพอกินนี้ เปนเพียงเริ่มตนของ

เศรษฐกิจ  เมื่อปที่แลวบอกวา ถาพอมีพอกิน คือ self-sufficiency คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไมใช

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจสมัยหิน  สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตวาคอย ๆ พัฒนาขึ้น

มา ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวางหมูบาน หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ  

จะตองมีการแลกเปลี่ยน  มีการไมพอเพียง  จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว  

จะใชได เพราะถามีเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ ถาสมมุติวาปนี้ไฟดับ ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง ไฟกับไฟฟาหลวงหรือ

ไฟฟาฝายผลิตก็ดับหมด จะทําอยางไร ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป” พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

“ทั้งหมดนี้พูดอยางนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง  เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลวย้ําอีกแปลเปน

ภาษาอังกฤษวาSUFFICIENCYECONOMY ใครตอใครก็ตอวา  วาไมมี SUFFICIENCY ECONOMY แตวาเปน

คําใหมของเราก็ได หมายความวา ประหยัดแตไมใชขี้เหนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวย

เหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียง แลวทุกคนจะมีความสุขแตพอเพียง”พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีแนวคิดที่จะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศ 

เนื่องจากปญหาความไมสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในป 2540 ย้ําใหเห็นวา 

แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผานมาของไทยยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ยั่งยืนและสมดุลได จึง

จําเปนตองหาแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศ ซึ ่งเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบที่เหมาะสม ทําใหเรา

หลีกเลี่ยงวิกฤติเศรษฐกิจไดเพื่อใหมีความชัดเจนในความหมายของปรัชญา เพื่อการทําแผนและทําใหการ

ดําเนินโครงการของหนวยงานตางมีทิศทางเดียวกัน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ จึงไดตั ้งคณะทํางานโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ รวมกันประมวลและกลั่นกรอง   

พระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสังเคราะหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ 
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 6 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

politicians, although both of these play a role, but by errors of macroeconomic policy. 

These policy errors occurred during the boom period and arose from the complacency, and 

to some extent, arrogance, produced by a decade of unprecedented economic growth. 

Central among these policy mistakes was the insistence on retaining a fixed exchanges rate 

when circumstances no longer suited it. The extended boom also produced a euphoria-

some would say greed- which led business decision-makers and other to take risks they 

would not ordinarily have accepted.” 

ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทยทําใหขาดความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ มีการถอนเงินจาก

สถาบันการเงินอยางมากและรวดเร็ว นักลงทุนตางชาติขาดความมั่นใจถึงความสามารถในการชําระหนี้

ตางประเทศ เงินทุนจากตางประเทศไหลออกอยางรวดเร็ว สงผลทําใหมีความไมมั่นใจในเสถียรภาพของคาเงิน

บาทที่มีคาคงที่มาเปนเวลานาน มีแรงกดดันใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศมีการปรับตัว  

ความพยายามในการรักษาคาเงินบาททําใหเงินสํารองระหวางประเทศลดลงอยางมาก จนในที่สุดตองเปลี่ยน

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนระบบลอยตัว คาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศ

สกุลตาง ๆ ลดคาลงอยางมาก ทําใหประเทศไทยเขาสูวิกฤติ มีภาระตอการชําระหนี้ตางประเทศอยางมาก 

สถาบันการเงินและธุรกิจจํานวนมากอยูในฐานะลมละลาย ประเทศเขาสูภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง 

ประเทศไทยจึงตองเขาสูโครงการความชวยเหลือของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ไมกี่เดือนหลังวิกฤติ

เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอยางพอเพียง ไมกาวกระโดด ดังเชน 

“การเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่ เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกินนั้น 

หมายความวาอุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง  อันนี้ก็เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุก

ครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป  แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ  

จะตองมีความพอเพียงพอสมควร  บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไม

หางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก” 

“ทําโครงการอะไรก็จะตองนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกวา อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม ฉะนั้น

การที่จะทําโครงการอะไร จะตองทําดวยความรอบคอบ และอยาตาโตเกินไป” 

ทุกฝายมีความสนใจที่จะนําแนวทางตามพระราชดํารัสไปใชในการพัฒนาประเทศ มีการตีความนําไป

ประยุกตใชของหลายหนวยงานโดยเฉพาะในภาคเกษตร  อยางไรก็ตาม ในขณะนั้นมีการนําไปประยุกตใน

หลายหนวยงานโดยมีความเขาใจที่ไมตรงกันนัก  ในปตอ ๆ มาไดมีพระราชดํารัสที่ทําใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น 

เชน  
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“ใหพอเพียงนี้ ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ  แมบางอยางจะดู

ฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําได ก็สมควรที่จะทํา” พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผนดินเปรียบเสมือน

เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง  สิ่งกอสรางจะม่ันคงไดก็อยูที่เสาเข็ม  แตคนสวนมากมอง

ไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสาร       

ชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ 

“พอมีพอกินนี่ไดพูดมาหลายป  สิบกวาปแลว ใหพอมีพอกิน  แตวาพอมีพอกินนี้ เปนเพียงเริ่มตนของ

เศรษฐกิจ  เมื่อปที่แลวบอกวา ถาพอมีพอกิน คือ self-sufficiency คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไมใช

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจสมัยหิน  สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตวาคอย ๆ พัฒนาขึ้น

มา ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวางหมูบาน หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ  

จะตองมีการแลกเปลี่ยน  มีการไมพอเพียง  จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว  

จะใชได เพราะถามีเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ ถาสมมุติวาปนี้ไฟดับ ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง ไฟกับไฟฟาหลวงหรือ

ไฟฟาฝายผลิตก็ดับหมด จะทําอยางไร ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป” พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

“ทั้งหมดนี้พูดอยางนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง  เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลวย้ําอีกแปลเปน

ภาษาอังกฤษวาSUFFICIENCYECONOMY ใครตอใครก็ตอวา  วาไมมี SUFFICIENCY ECONOMY แตวาเปน

คําใหมของเราก็ได หมายความวา ประหยัดแตไมใชขี้เหนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวย

เหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียง แลวทุกคนจะมีความสุขแตพอเพียง”พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีแนวคิดที่จะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศ 

เนื่องจากปญหาความไมสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในป 2540 ย้ําใหเห็นวา 

แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผานมาของไทยยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ยั่งยืนและสมดุลได จึง

จําเปนตองหาแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศ ซึ ่งเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบที่เหมาะสม ทําใหเรา

หลีกเลี่ยงวิกฤติเศรษฐกิจไดเพื่อใหมีความชัดเจนในความหมายของปรัชญา เพื่อการทําแผนและทําใหการ

ดําเนินโครงการของหนวยงานตางมีทิศทางเดียวกัน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ จึงไดตั ้งคณะทํางานโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ รวมกันประมวลและกลั่นกรอง   

พระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสังเคราะหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ 
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 6 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรและการบริหารการ

พัฒนา 

การศึกษาพบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

เวลานานและตอเนื่องกวาสามสิบปแลว ทรงมีกระแสพระราชดํารัสใหผูบริหารประเทศและประชาชนเห็นถึง

ความสําคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเปนลําดับขั้น ไมเนนเพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว เชน พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่วา3 

“ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใช

ของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควร

แลว.….  การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปน

พื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสราง

ความเจริญกาวหนาระดับที่สูงขึ้นตอไปไดโดยแนนอน สวนการถือหลักท่ีจะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนคอย

ไปตามลําดับดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือปองกันการผิดพลาดลมเหลว” 

 และพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 “..ใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรือง

อยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถาเรารักความพออยูพอกินนี้ได 

เราก็จะยอดยิ่งยวด......”  

จากการประมวลพระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเปนแนวคิดใหมในการพัฒนา

ประเทศ  คณะทํางานไดสรุปเปนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับพระบรมราชานุญาตใชเปน

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 94 โดยมีเนื้อหาดังกรอบ 2.1 นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2546 ข) ประมวลคําในพระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูพิลอดุลยเดช ตั้งแตพุทธศักราช 2493-2542 ที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

4 หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําไปใชและเผยแพรแสดงในภาคผนวก 

 

 
 

9 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

เนื้อหาตามที่ไดรับพระราชทานมานี้ไดมาใชเปนหลักในการสัมมนาวิชาการประจําป2542ของ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย5โดยทําการศึกษาความหมายและการประยุกตใช เปนการเผยแพรในวง

กวางและนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 จนถึงฉบับที่ 10ซึ่งเปนฉบับ

ปจจุบัน 

ดังนั้น ผูที่สนใจจะศึกษาและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริจึงควรเริ่ม

จากการทําความเขาใจตามเนื้อหาในกรอบขางตนเนื่องจากไดรับพระราชทานใหนํามาใชและเปนเนื้อหาที่เปน

กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อเปนแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศที่ตองการความ

สมดุลหลีกเลี่ยงการเกิดความผันผวน 

ดังไดกลาวแลววาเนื้อหาของปรัชญากลั่นกรองมาจากกระแสพระราชดํารัสกวาสามสิบปที่ผานมาแลว

และเมื่อประเทศไทยพบวิกฤติจึงตระหนักในเรื่องนี้ ก็นํามาเปนแนวทางในการพัฒนา สิ่งที่นาสนใจคือแมเวลา

จะผานมาเปนเวลานานจากวิกฤติและประเทศไทยอยูในขั้นที่ฟนตัวจากวิกฤติแลวแตความศรัทธาของปรัชญา

ยังมีอยู แสดงวาปรัชญานี้ไดรับการยอมรับวา ไมเพียงแคจะแกปญหาวิกฤตระยะสั้นแตมีองคความรูที่สามารถ

เปนแนวทางพัฒนาระยะยาวที่เหมาะกับพ้ืนฐานของสังคมไทย 

การที่ปรัชญาไดรับการยอมรับทั้งในแงกรอบความคิด และการปฏิบัติในสังคมไทยอยางกวางขวางเปน

เพราะมาจากประสบการณที่เปนจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ปรัชญานี้มาจากการกล่ันกรองพระบรม

ราโชวาทอันมีพ้ืนฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการหลวงที่พระองคทานไดทรงพัฒนาใน 

                                                           
5การสัมมนาประจําปนี้รวมจัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

กรอบ 2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิ

วัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน ที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา

วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุก

ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย

ความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกไดเปนอยางดี 
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 6 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรและการบริหารการ

พัฒนา 

การศึกษาพบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

เวลานานและตอเนื่องกวาสามสิบปแลว ทรงมีกระแสพระราชดํารัสใหผูบริหารประเทศและประชาชนเห็นถึง

ความสําคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเปนลําดับขั้น ไมเนนเพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว เชน พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่วา3 

“ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใช

ของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควร

แลว.….  การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปน

พื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสราง

ความเจริญกาวหนาระดับที่สูงขึ้นตอไปไดโดยแนนอน สวนการถือหลักท่ีจะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนคอย

ไปตามลําดับดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือปองกันการผิดพลาดลมเหลว” 

 และพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 “..ใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรือง

อยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถาเรารักความพออยูพอกินนี้ได 

เราก็จะยอดยิ่งยวด......”  

จากการประมวลพระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเปนแนวคิดใหมในการพัฒนา

ประเทศ  คณะทํางานไดสรุปเปนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับพระบรมราชานุญาตใชเปน

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 94 โดยมีเนื้อหาดังกรอบ 2.1 นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2546 ข) ประมวลคําในพระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูพิลอดุลยเดช ตั้งแตพุทธศักราช 2493-2542 ที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

4 หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําไปใชและเผยแพรแสดงในภาคผนวก 

 

 
 

9 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

เนื้อหาตามที่ไดรับพระราชทานมานี้ไดมาใชเปนหลักในการสัมมนาวิชาการประจําป2542ของ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย5โดยทําการศึกษาความหมายและการประยุกตใช เปนการเผยแพรในวง

กวางและนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 จนถึงฉบับที่ 10ซึ่งเปนฉบับ

ปจจุบัน 

ดังนั้น ผูที่สนใจจะศึกษาและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริจึงควรเริ่ม

จากการทําความเขาใจตามเนื้อหาในกรอบขางตนเนื่องจากไดรับพระราชทานใหนํามาใชและเปนเนื้อหาที่เปน

กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อเปนแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศที่ตองการความ

สมดุลหลีกเลี่ยงการเกิดความผันผวน 

ดังไดกลาวแลววาเนื้อหาของปรัชญากลั่นกรองมาจากกระแสพระราชดํารัสกวาสามสิบปที่ผานมาแลว

และเมื่อประเทศไทยพบวิกฤติจึงตระหนักในเรื่องนี้ ก็นํามาเปนแนวทางในการพัฒนา สิ่งที่นาสนใจคือแมเวลา

จะผานมาเปนเวลานานจากวิกฤติและประเทศไทยอยูในขั้นที่ฟนตัวจากวิกฤติแลวแตความศรัทธาของปรัชญา

ยังมีอยู แสดงวาปรัชญานี้ไดรับการยอมรับวา ไมเพียงแคจะแกปญหาวิกฤตระยะสั้นแตมีองคความรูที่สามารถ

เปนแนวทางพัฒนาระยะยาวที่เหมาะกับพ้ืนฐานของสังคมไทย 

การที่ปรัชญาไดรับการยอมรับทั้งในแงกรอบความคิด และการปฏิบัติในสังคมไทยอยางกวางขวางเปน

เพราะมาจากประสบการณที่เปนจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ปรัชญานี้มาจากการกลั่นกรองพระบรม

ราโชวาทอันมีพ้ืนฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการหลวงที่พระองคทานไดทรงพัฒนาใน 

                                                           
5การสัมมนาประจําปนี้รวมจัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

กรอบ 2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิ

วัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน ที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา

วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุก

ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย

ความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกไดเปนอยางดี 
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ภูมิสังคมตาง ๆทั่วประเทศจึงเปนประสบการณที่แทจริงของประชาชนสวนใหญ การพัฒนาใหความสําคัญที่มุง

ไปสูคน พัฒนาความเปนอยูของปจเจกชนในครอบครัวและชุมชนมิใชเปนการมองเฉพาะในระดับมหภาคสง

เสริมใหเกษตรกรสามารถกําหนดวิถีชีวิตของตนเองเชนความสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ําโดยลดการ

พึ่งพิงเฉพาะน้ําฝนการลดความจํากัดของผลผลิตทางการเกษตรที่มักจะมีปญหาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ

เพิ่มความสามารถที่จะรับความผันผวนจากตลาดทั้งยังเนนการเปนตัวของตัวเองและความพออยูพอกินของคน

สวนใหญตัวอยางท่ีชัดเจนจะเห็นไดจากทฤษฎีใหม ที่เปนการพัฒนาการเกษตรที่พึ่งตนเองและเปนลําดับขั้นใน

พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

นอกจากปรัชญาจะมาจากการสะสมองคความรูจากประสบการณและการทดลองจริงมุงพัฒนาที่

ปจเจกชนใหสามารถพึ่งตนเองได ปรัชญายังมีหลักทางสายกลางมีการพัฒนาเปนขั้นตอนไมสุดโตงเปนตาม

หลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนาที่เปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ปรัชญายังใหหลักการพัฒนาที่เนน

องครวมโดยมุงความสุขของบุคคลทั้งดานวัตถุสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จึงชวยใหมีกรอบที่กวางกวาใน

อดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกสวน ปรัชญาไมปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตนแตชี้วาใหมีความรู เทาทันใหมี

ความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได 

ความสนใจและยอมรับปรัชญาเพื่อใชในการดํารงชีวิตและการพัฒนาที่ยังมีอยูแมวาวิกฤติจะผานไป

เกือบสองทศวรรษแลวเปนความศรัทธาคูกับความรูโดยปรัชญาใหแนวทางการดํารงชีวิตที่ใหอยูในโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางพลวัตทั้งภายในประเทศและภายใตกระแสโลกาภิวัตนโดยใชองคความรูและประสบการณ

ของสังคมไทยมุงสูประชาชนสวนใหญโดยใหเห็นความสําคัญทั้งทางดานวัตถุและจิตวิญญาณใหเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาแบบองครวมโดยมีแนวทางสายกลางตามหลักศาสนา6 

 

2.2  โครงสรางและเนื้อหาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เริ่มดําเนินการ ความเขาใจในปรัชญาก็มี

ทิศทางตรงกันมากขึ้น  อยางไรก็ตาม ก็มีความตองการที่จะใหมีความชัดเจนกระชับมากขึ้น เพื่อความสะดวก

ในการประยุกตและการสื่อสารในวงกวาง จึงไดมีคณะทํางานทําการศึกษาวิเคราะหตอไป เพื่อแยกแยะ

โครงสรางและเนื้อหาตามที่ไดพระราชทานมา  คณะทํางานไดแยกองคประกอบของปรัชญาตามขอความที่

ไดรับพระราชทานมาเปนกรอบความคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ  
                                                           
6 UNDP (2007 pp. 35) สรุปใหเห็นความทรงพลังของปรัชญานี้วา “The Sufficiency Economy is based on both 
practice and principle. On the one hand, the key maxims have arisen from the King’s real-world 
experience in development projects. They are a practical summary of what work, based on decades of 
experimentation, observation and evaluation. At the same time, the key ideas of the Sufficiency Economy 
are firmly rooted in ideas about the nature of the world and the situation of humanity. It is this 
combination of real world applicability and philosophical underpinning that gives the approach its 
strength.” 

 

 
 

9 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

คณะทํางานนี้สรุปวา กรอบความคิด7ของปรัชญา เปนการชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน

ทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอยางการประยุกตที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใชไดทั้งระดับปจเจกชน ครอบครัว ชุมชน 

และประเทศ ในท่ีนี้มองในแงการบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เปนการมองโลกในลักษณะที่เปนพลวัตมี

การเปลี่ยนแปลงมีความไมแนนอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลก มุงผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ

ความมั่นคงและยั่งยืนในมิติตางๆ เปนการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนาสืบเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

คุณลักษณะ8 คือ เปนแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ควรจะเปน ใชไดกับ

ประชาชนทุกระดับ ทุกหนาที่ เปนการดําเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใชเปน

เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเปนแนวทางการปฏิบัติตนซึ่งมีหลายมิติ  นอกจากนี้ยังใหมีความเทาทันโลกคือ

กระแสโลกาภิวัตน คือไมใชปดประเทศ แตในขณะเดียวกันก็ไมเปดเสรีเต็มที่อยางไมมีการควบคุมดูแล ไมใชอยู

อยางโดดเดี่ยวหรืออยูโดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด  

ความหมาย9ของความพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุมกันที่ดีตอ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  หากขาดองคประกอบใดก็ไมเปนความพอเพียงท่ีสมบูรณ 

ความพอประมาณ(moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไมสุดโตง และการยืนไดบนขาของตนเอง 

(self-reliant) เปนการดําเนินชีวิตอยางทางสายกลาง โดยมีการกระทําไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปในมิติตางๆ 

เชน การบริโภคการผลิตอยูในระดับสมดุล การใชจาย การออมอยูในระดับที่ไมสรางความเดือดรอนใหตนเอง  

เปนสิ่งที่ทําใหเราทําอะไรเต็มตามศักยภาพ ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เพื่อเปนการยืนไดโดยลําแขงของ

ตนเอง  

ความมีเหตุมีผล(reasonableness) หมายความวา การตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ที่มีความ

พอประมาณในมิติตางๆ จะตองมีสติรอบรูคิดถึงระยะยาว ตองมีเปาหมายและวิธีการที่เหมาะสม มีความรูใน

การดําเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุ ปจจัยและขอมูลที่เกี่ยวของ ตองเปนการมองระยะยาว ตลอดจน

คํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา และความเสี่ยงจะทําใหมีความพอประมาณท้ังในปจจุบันและอนาคต

ความสําคัญของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระราชดํารัสนี้ 

                                                           
7 กรอบความคิด คือ “ เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสก
นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการ
แกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ” 

8 คุณลักษณะ คือเศรษฐกิจพอเพียง “เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน” 

9เนื้อหาหรือคํานิยาม คือ  “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน” 
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ภูมิสังคมตาง ๆทั่วประเทศจึงเปนประสบการณที่แทจริงของประชาชนสวนใหญ การพัฒนาใหความสําคัญที่มุง

ไปสูคน พัฒนาความเปนอยูของปจเจกชนในครอบครัวและชุมชนมิใชเปนการมองเฉพาะในระดับมหภาคสง

เสริมใหเกษตรกรสามารถกําหนดวิถีชีวิตของตนเองเชนความสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ําโดยลดการ

พึ่งพิงเฉพาะน้ําฝนการลดความจํากัดของผลผลิตทางการเกษตรที่มักจะมีปญหาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ

เพิ่มความสามารถที่จะรับความผันผวนจากตลาดทั้งยังเนนการเปนตัวของตัวเองและความพออยูพอกินของคน

สวนใหญตัวอยางท่ีชัดเจนจะเห็นไดจากทฤษฎีใหม ที่เปนการพัฒนาการเกษตรที่พึ่งตนเองและเปนลําดับขั้นใน

พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

นอกจากปรัชญาจะมาจากการสะสมองคความรูจากประสบการณและการทดลองจริงมุงพัฒนาที่

ปจเจกชนใหสามารถพึ่งตนเองได ปรัชญายังมีหลักทางสายกลางมีการพัฒนาเปนขั้นตอนไมสุดโตงเปนตาม

หลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนาที่เปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ปรัชญายังใหหลักการพัฒนาที่เนน

องครวมโดยมุงความสุขของบุคคลทั้งดานวัตถุสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จึงชวยใหมีกรอบที่กวางกวาใน

อดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกสวน ปรัชญาไมปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตนแตชี้วาใหมีความรู เทาทันใหมี

ความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได 

ความสนใจและยอมรับปรัชญาเพื่อใชในการดํารงชีวิตและการพัฒนาที่ยังมีอยูแมวาวิกฤติจะผานไป

เกือบสองทศวรรษแลวเปนความศรัทธาคูกับความรูโดยปรัชญาใหแนวทางการดํารงชีวิตที่ใหอยูในโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางพลวัตทั้งภายในประเทศและภายใตกระแสโลกาภิวัตนโดยใชองคความรูและประสบการณ

ของสังคมไทยมุงสูประชาชนสวนใหญโดยใหเห็นความสําคัญทั้งทางดานวัตถุและจิตวิญญาณใหเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาแบบองครวมโดยมีแนวทางสายกลางตามหลักศาสนา6 

 

2.2  โครงสรางและเนื้อหาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เริ่มดําเนินการ ความเขาใจในปรัชญาก็มี

ทิศทางตรงกันมากขึ้น  อยางไรก็ตาม ก็มีความตองการที่จะใหมีความชัดเจนกระชับมากขึ้น เพื่อความสะดวก

ในการประยุกตและการสื่อสารในวงกวาง จึงไดมีคณะทํางานทําการศึกษาวิเคราะหตอไป เพื่อแยกแยะ

โครงสรางและเนื้อหาตามที่ไดพระราชทานมา  คณะทํางานไดแยกองคประกอบของปรัชญาตามขอความที่

ไดรับพระราชทานมาเปนกรอบความคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ  
                                                           
6 UNDP (2007 pp. 35) สรุปใหเห็นความทรงพลังของปรัชญานี้วา “The Sufficiency Economy is based on both 
practice and principle. On the one hand, the key maxims have arisen from the King’s real-world 
experience in development projects. They are a practical summary of what work, based on decades of 
experimentation, observation and evaluation. At the same time, the key ideas of the Sufficiency Economy 
are firmly rooted in ideas about the nature of the world and the situation of humanity. It is this 
combination of real world applicability and philosophical underpinning that gives the approach its 
strength.” 
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คณะทํางานนี้สรุปวา กรอบความคิด7ของปรัชญา เปนการชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน

ทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอยางการประยุกตที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใชไดทั้งระดับปจเจกชน ครอบครัว ชุมชน 

และประเทศ ในที่นี้มองในแงการบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เปนการมองโลกในลักษณะที่เปนพลวัตมี

การเปลี่ยนแปลงมีความไมแนนอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลก มุงผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ

ความมั่นคงและยั่งยืนในมิติตางๆ เปนการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนาสืบเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

คุณลักษณะ8 คือ เปนแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ควรจะเปน ใชไดกับ

ประชาชนทุกระดับ ทุกหนาที่ เปนการดําเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใชเปน

เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเปนแนวทางการปฏิบัติตนซึ่งมีหลายมิติ  นอกจากนี้ยังใหมีความเทาทันโลกคือ

กระแสโลกาภิวัตน คือไมใชปดประเทศ แตในขณะเดียวกันก็ไมเปดเสรีเต็มที่อยางไมมีการควบคุมดูแล ไมใชอยู

อยางโดดเดี่ยวหรืออยูโดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด  

ความหมาย9ของความพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุมกันที่ดีตอ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  หากขาดองคประกอบใดก็ไมเปนความพอเพียงท่ีสมบูรณ 

ความพอประมาณ(moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไมสุดโตง และการยืนไดบนขาของตนเอง 

(self-reliant) เปนการดําเนินชีวิตอยางทางสายกลาง โดยมีการกระทําไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปในมิติตางๆ 

เชน การบริโภคการผลิตอยูในระดับสมดุล การใชจาย การออมอยูในระดับที่ไมสรางความเดือดรอนใหตนเอง  

เปนสิ่งที่ทําใหเราทําอะไรเต็มตามศักยภาพ ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เพื่อเปนการยืนไดโดยลําแขงของ

ตนเอง  

ความมีเหตุมีผล(reasonableness) หมายความวา การตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ที่มีความ

พอประมาณในมิติตางๆ จะตองมีสติรอบรูคิดถึงระยะยาว ตองมีเปาหมายและวิธีการที่เหมาะสม มีความรูใน

การดําเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุ ปจจัยและขอมูลที่เกี่ยวของ ตองเปนการมองระยะยาว ตลอดจน

คํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา และความเสี่ยงจะทําใหมีความพอประมาณทั้งในปจจุบันและอนาคต

ความสําคัญของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระราชดํารัสนี้ 

                                                           
7 กรอบความคิด คือ “ เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสก
นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการ
แกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ” 

8 คุณลักษณะ คือเศรษฐกิจพอเพียง “เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน” 

9เนื้อหาหรือคํานิยาม คือ  “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน” 
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“….ทุกคนจําเปนตองหมั่นใชปญญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ ระมัดระวังทํา

การทุกอยางดวยเหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้งมวลใหไดโดยตลอด 

และสามารถกาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต...” พระบรมราโชวาทในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 251610 

การมีภูมิคุมกันในตัวดีพอสมควร(self-immunity) พลวัตในมิติตางๆ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงใน

สภาวะตางๆอยางรวดเร็วขึ้น จึงตองมีการเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ การกระทําที่เรียกไดวาพอเพียงไมคํานึงถึงเหตุการณและผลในปจจุบัน แตจําเปนตองคํานึงถึงความ

เปนไปไดของสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใตขอจํากัดของขอมูลที่มีอยูและสามารถสราง

ภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการมีภูมิคุมกันจะทําใหมีความพอเพียงแมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถึงจะ

มีเหตุการณท่ีแยที่สุดก็รับมือได 

ทั้งนี้หากจะมีความพอเพียง เงื่อนไขการปฏิบัติ11ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไข

ความรู ไดแก มีความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม 

ความรอบรู คือ มีความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดานในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใชเปน

ประโยชนพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติอยางพอเพียง การมีความรอบรูยอมทําใหมีการตัดสินใจที่ถูกตอง

ทั้งนี้รวมถึงความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถที่จะนําความรูและหลักวิชาตางๆ 

มาพิจารณาเชื ่อมโยงสัมพันธกัน และความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดในการนํา

แผนปฏิบัติที่ตั้งอยูบนหลักวิชาตางๆ เหลานั้นไปใชในทางปฏิบัติ โดยมีการปรับใชใหเหมาะกับสภาพแวดลอมทั้ง

ทางกายภาพและทางสังคมดวย 

ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจาหนาที่ นักวิชาการ นัก

ธุรกิจ มีสองดานคือ ดานจิตใจ/ปญญา และดานการกระทํา ในดานแรกเปนการเนนความรูคูคุณธรรม 

ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรูที่เหมาะสม สวนดานการกระทําหรือแนวทาง

ดําเนินชีวิต เนนความอดทน ความเพียร สติปญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทําใหการปฏิบัติตาม

เนื้อหาของความพอเพียงเปนไปไดทําใหตนเองไมมีความโลภ ไมเบียดเบียนผูอื่นหรือสังคม เพราะการมีความ

โลภจะทําใหทําอะไรสุดโตง ไมนึกถึงความเสี่ยง ไมรูจักพอ มีโอกาสที่จะกระทําการทุจริต    

                                                           
10มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ  คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับความสุขในการดําเนินชีวิต หนา 
189 

11 เงื่อนไขการปฏิบัติ คือ “ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน ตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ี
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ” 
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ปรัชญากลาวถึง ผลที่คาดวาจะไดรับ12ดวย โดยความพอเพียงเปนทั้งวิธีการและผล (End and 

mean) จากการกระทํา โดยจะทําใหเกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกดาน ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระทําทั้งเหตุและผลจะ

นําไปสู ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใตพลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

หากจะสรุปโครงสรางของปรัชญาใหชัดเจนขึ้น สามารถแสดงไดในรูป 2.1 ดังนี้ 

จากรูปนี้มักจะสรุปสั้นๆวา ปรัชญานี้เปนสามหวง สองเงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 

และการมีภูมิคุมกัน ซึ่งเปนองคประกอบของความพอเพียง และความรู คุณธรรมเปนเงื่อนไขสองประการ  

นอกจากจะยึดหลักสามหวงสองเงื่อนไขแลว ผูที่สนใจในทางปฏิบัติอาจตีความหมายที่งายตอตนใน

การประยุกต โดยมีในแนวทางเดียวกันได เชน UNDP (2007) ระบุวาการปฏิบัติตามปรัชญาคือรูตัววาทําอะไร 

(Know what you are doing) ซื่อสัตยและพากเพียร (Be honest and persevere) ปฏิบัติตามทางสาย

กลาง ไมสุดโตง (Take a middle path, avoid extremes) ตัดสินใจอยางไตรตรองรอบคอบ มีเหตุมีผล (Be 

sensible and insightful in taking decision) มีการปกปองจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Build 

                                                           
12 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับ คือ “เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

รูป 2.1 โครงสรางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ดัดแปลงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 

สมดุล/ยั่งยืน/พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม/ 

 ความรู  
มีสติปญญา รอบรูรอบคอบ 

ระมัดระวัง 
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มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 
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 12 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

“….ทุกคนจําเปนตองหมั่นใชปญญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเสมอ ระมัดระวังทํา

การทุกอยางดวยเหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้งมวลใหไดโดยตลอด 

และสามารถกาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต...” พระบรมราโชวาทในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 251610 

การมีภูมิคุมกันในตัวดีพอสมควร(self-immunity) พลวัตในมิติตางๆ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงใน

สภาวะตางๆอยางรวดเร็วขึ้น จึงตองมีการเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ การกระทําที่เรียกไดวาพอเพียงไมคํานึงถึงเหตุการณและผลในปจจุบัน แตจําเปนตองคํานึงถึงความ

เปนไปไดของสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใตขอจํากัดของขอมูลที่มีอยูและสามารถสราง

ภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการมีภูมิคุมกันจะทําใหมีความพอเพียงแมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถึงจะ

มีเหตุการณท่ีแยที่สุดก็รับมือได 

ทั้งนี้หากจะมีความพอเพียง เงื่อนไขการปฏิบัติ11ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไข

ความรู ไดแก มีความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม 

ความรอบรู คือ มีความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดานในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใชเปน

ประโยชนพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติอยางพอเพียง การมีความรอบรูยอมทําใหมีการตัดสินใจที่ถูกตอง

ทั้งนี้รวมถึงความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถที่จะนําความรูและหลักวิชาตางๆ 

มาพิจารณาเชื ่อมโยงสัมพันธกัน และความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดในการนํา

แผนปฏิบัติที่ตั้งอยูบนหลักวิชาตางๆ เหลานั้นไปใชในทางปฏิบัติ โดยมีการปรับใชใหเหมาะกับสภาพแวดลอมทั้ง

ทางกายภาพและทางสังคมดวย 

ในสวนของคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจาหนาที่ นักวิชาการ นัก

ธุรกิจ มีสองดานคือ ดานจิตใจ/ปญญา และดานการกระทํา ในดานแรกเปนการเนนความรูคูคุณธรรม 

ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรูที่เหมาะสม สวนดานการกระทําหรือแนวทาง

ดําเนินชีวิต เนนความอดทน ความเพียร สติปญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทําใหการปฏิบัติตาม

เนื้อหาของความพอเพียงเปนไปไดทําใหตนเองไมมีความโลภ ไมเบียดเบียนผูอื่นหรือสังคม เพราะการมีความ

โลภจะทําใหทําอะไรสุดโตง ไมนึกถึงความเสี่ยง ไมรูจักพอ มีโอกาสที่จะกระทําการทุจริต    

                                                           
10มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ  คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขในการดําเนินชีวิต หนา 
189 

11 เงื่อนไขการปฏิบัติ คือ “ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน ตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ” 

 

 
 

13 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

ปรัชญากลาวถึง ผลที่คาดวาจะไดรับ12ดวย โดยความพอเพียงเปนทั้งวิธีการและผล (End and 

mean) จากการกระทํา โดยจะทําใหเกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกดาน ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระทําทั้งเหตุและผลจะ

นําไปสู ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใตพลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

หากจะสรุปโครงสรางของปรัชญาใหชัดเจนขึ้น สามารถแสดงไดในรูป 2.1 ดังนี้ 

จากรูปนี้มักจะสรุปสั้นๆวา ปรัชญานี้เปนสามหวง สองเงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 

และการมีภูมิคุมกัน ซึ่งเปนองคประกอบของความพอเพียง และความรู คุณธรรมเปนเงื่อนไขสองประการ  

นอกจากจะยึดหลักสามหวงสองเงื่อนไขแลว ผูที่สนใจในทางปฏิบัติอาจตีความหมายที่งายตอตนใน

การประยุกต โดยมีในแนวทางเดียวกันได เชน UNDP (2007) ระบุวาการปฏิบัติตามปรัชญาคือรูตัววาทําอะไร 

(Know what you are doing) ซื่อสัตยและพากเพียร (Be honest and persevere) ปฏิบัติตามทางสาย

กลาง ไมสุดโตง (Take a middle path, avoid extremes) ตัดสินใจอยางไตรตรองรอบคอบ มีเหตุมีผล (Be 

sensible and insightful in taking decision) มีการปกปองจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Build 

                                                           
12 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับ คือ “เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

รูป 2.1 โครงสรางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ดัดแปลงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 

สมดุล/ยั่งยืน/พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม/ 

 ความรู  
มีสติปญญา รอบรูรอบคอบ 

ระมัดระวัง 
 

 

  

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 
ในตัวที่ดี 

นําไปสู 
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เนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้ ท าให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนหรือสังคม เพราะการมีความ
โลภจะท าให้ท าอะไรสุดโต่ง ไม่นึกถึงความเสี่ยง ไม่รู้จักพอ มีโอกาสที่จะกระท าการทุจริต    

ปรัชญากล่าวถึง ผลที่คาดว่าจะได้รับ12ด้วย โดยความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (End and 
mean) จากการกระท า โดยจะท าให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ความสมดุลของการกระท าท้ังเหตุและผลจะ
น าไปสู่ ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

หากจะสรุปโครงสร้างของปรัชญาให้ชัดเจนขึ้น สามารถแสดงได้ในรูป 2.1 ดังนี้ 

จากรูปนี้มักจะสรุปสั้น ๆ ว่า ปรัชญานี้เป็นสามห่วง สองเงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุ   
มีผล และการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความพอเพียง และความรู้ คุณธรรมเป็นเงื่อนไขสองประการ  

นอกจากจะยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไขแล้ว ผู้ที่สนใจในทางปฏิบัติอาจตีความหมายที่ง่ายต่อตนใน
การประยุกต์ โดยมีในแนวทางเดียวกันได้ เช่น UNDP (2007) ระบุว่าการปฎิบัติตามปรัชญา คือรู้ตัวว่าท าอะไร 
(Know what you are doing) ซื่อสัตย์และพากเพียร (Be honest and persevere) ปฏิบัติตามทางสาย

                                                           
12 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ “เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ดัดแปลงจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/ 

คุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 

สามัคคี แบ่งปัน 
 

ความรู้  
มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ 

ระมัดระวัง 
 

 

  

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดี 

น าไปสู่ 

รูป 2.1 โครงสร้างของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 14 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

protection against shocks) หรือผูที่คุนเคยในทางศาสนาก็อาจจะปฎิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 713 และ 

มรรค 814 ก็จะมีสวนในการสรางความพอเพียงเชนกัน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวคิดที่เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการตัดสินใจในการ

ดําเนินชีวิตอยางสมดุล เจริญมั่นคง และมีความยั่งยืนในระยะยาว ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของปจจัย

ตาง ๆ มีความมั่นคงในการเจริญเติบโต ไมผันผวนไปตามปจจัยเสี่ยงตาง ๆ  โดยพิจารณาในหลายมิติเปนองค

รวม มิใชเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ มีลักษณะองครวมที่มีความครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจซึ่งกําหนดพฤติกรรม มิติ

สถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกฎระเบียบ ที่มีผลตอสภาพแวดลอมของความพอเพียง 

การกระทําตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประยุกต คือ การตัดสินใจที่เหมาะสมโดย

ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตัดสินใจตามหลัก คือ สามหวง สองเงื่อนไข จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

ที่สมดุลและยั่งยืน ลดความผันผวน 

การประยุกตใชปรัชญาทําไดในทุกระดับ เพราะคนเรามีหลายฐานะ เราจึงสามารถใชหลักปรัชญาใน

การตัดสินใจไดทั้งของตัวเองและครอบครัว  หากอยูในฐานะที่เปนการบริหารพัฒนา ชุมชน องคกรไมวาจะ

เปนภาครัฐหรือเอกชน ก็ใชหลักปรัชญาในการตัดสินใจได ซึ่งก็คือการใชในระดับที่กวางกวาระดับตนเองและ

ครอบครัว  หากอยูในฐานะที่จะเปนผูกําหนดนโยบายหรือมาตรการระดับชาติก็สามารถใชเปนหลักไดเชนกัน    

การประยุกตใชปรัชญาเกิดไดในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไมมีสูตรสําเร็จ แมวาจะเปน

กรอบแนวคิดเดียวกัน  แตละคนจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละกรณีใหสอดคลองกับเงื่อนไข 

และสภาวะที่เผชิญอยู  การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยในการให “ฉุกคิด” วา การตัดสินใจ 

การดําเนินชีวิต หรือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความเหมาะสมหรือไม จะมีความสมดุล ยั่งยืนหรือไม มีความ

เสี่ยงและการเตรียมรับความเสี่ยงอยางไร 

 

2.3  การใชกรอบสามหวงสองเงื่อนไขเพื่อการประยุกต 

โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงความพอเพียง คนทั่วไปมักจะนึกถึงความพอดี ความพอประมาณ  แตตาม

ปรัชญาน้ี ความพอเพียงจะประกอบดวยทั้งสามดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี

ภูมิคุมกัน เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงไดตองมีทั้งสามองคประกอบ ซึ่งมีความ

เกี่ยวพันกัน เชน ถาตองการจะมีความพอประมาณ แตขาดความมีเหตุมีผล ไมคํานึงถึงระยะยาว ในอนาคตก็

                                                           
13สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ คือ ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ  อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล  อัตตัญุตา ความ
เปนผูรูจักตน  มัตตัญุตา ความเปนผูรูประมาณ  กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล  ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักประชุมชนและ
กิริยาที่จะตองประพฤติตอประชุมชน ปุคคลปโรปรัญุตา ความเปนผูรูจักเลือกคบคน 

14มรรค 8 ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ  สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ ทํา
การงานชอบ  สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  สัมมาวายามา เพียรชอบ  สัมมาสติ ระลึกชอบ  สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 

 

 
 

13 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

พอประมาณได หรือถึงมีการวางแผนมองระยะยาว แตไมมีการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีไมดี ขาด

ภูมิคุมกันความเสี่ยง ก็อาจจะมีความผันผวนมากไมพอเพียง เกิดผลกระทบในดานลบได ความพอเพียงที่

สมบูรณจึงตองคํานึงถึงทั้งสามดาน รวมทั้งเงื่อนไขความรูและคุณธรรม ความพอเพียงตามปรัชญาจึงมีความ

ครอบคลุมมากกวาความเขาใจตามศัพท 

ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในรายละเอียดจะทําใหเราสามารถวิเคราะหและประยุกตใชไดดีขึ้น 

พฤติกรรมอยางเดียวกันถาทําแบบหนึ่งภายใตเงื่อนไขหนึ่งอาจมีความพอเพียง  แตพฤติกรรมแบบเดียวกันแตมี

วิธีการตางกันเงื่อนไขตางกันก็อาจไมพอเพียง การจะทําความเขาใจจึงไมสามารถประเมินเพียงแคการมอง

พฤติกรรมซึ่งปลายทาง แตควรมองกระบวนการตัดสินใจภายใตสภาพแวดลอมที่เปนจริงดวยวาเปนตามความ

พอเพียงที่ครบถวนเพียงใด มีความเสี่ยงเพียงใด จะนําไปสูความสมดุลและยั่งยืนหรือไม  ซึ่งเมื่อเขาใจใน

รายละเอียดจะชวยลดความเขาใจผิดเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาได 

ความไมชัดเจนในการวิเคราะหนอกจากจะมาจากการตีความตามศัพทมากกวาเนื้อหาของปรัชญาหรือ

การดูพฤติกรรมโดยไมคํานึงถึงกระบวนการตัดสินใจและสภาพแวดลอมแลวยังมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับ

ขอบเขตของการประยุกตซึ่งประเด็นตางๆที่นาสนใจมีเชน 

ความเขาใจผิดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของภาคเกษตรปรัชญานี้ใชไมไดกับภาคธุรกิจ

ทันสมัยเนื่องจากความสนใจในการประยุกตใชในระยะแรกเปนในภาคเกษตรซึ่งมีความขัดสนสูงคนจึงมักจะ

เขาใจวาไมเกี่ยวกับสังคมเมืองหรือภาคการผลิตที่ทันสมัยอยางไรก็ตามเมื่อเรามีการตัดสินใจตามปรัชญาทั้ง

ดานองคประกอบและเงื่อนไขซึ่งเปนการมีพฤติกรรมตามปรัชญาที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตในทุกที่และ

การประกอบอาชีพในทุกสาขาเพื่อความสมดุลและยั่งยืนการประยุกตจึงไมจํากัดเฉพาะการทํากิจกรรม

ทางดานเกษตรหรือชนบท 

การประยุกตกับชีวิตคนเมืองและภาคเศรษฐกิจอื่นๆนอกภาคเกษตรมีความสําคัญมากเพราะแนวโนม

สังคมไทยจะเปนสังคมเมืองมากขึ้นและสัดสวนการผลิตของภาคเศรษฐกิจอื่นที่มิใชภาคเกษตรเปนสัดสวนที่สูง

มากหากไมใชปรัชญาเปนแนวทางการดํารงชีวิตในภาคสวนนี้แลวก็ยากที่สังคมไทยจะมีความพอเพียงตาม

ปรัชญาได 

ความพอเพียงตองทําเองหรือไมการคาคือความไมพอเพียงใชหรือไมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไมปฏิเสธการคาเพราะการแลกเปลี่ยนการคาทําใหสามารถมีของใชที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมดีกวาที่

จะตองทําเองทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๔๒ซึ่งไดยกมาแสดงในสวนแรกของบทความนี้แลววาการพอมีพอกินของตัวเอง (self-

sufficiency) นั้นไมใชเศรษฐกิจพอเพียง 

อยางไรก็ตามในการประยุกตใชในระดับตางๆก็ยังจะมีคําถามเกี่ยวกับการพึ่งตนเองในลักษณะที่วา

ระดับการกระทําดวยตนเองขนาดไหนจึงจะเปนไปตามปรัชญาเชนในกรณีของชุมชนเกษตรจะตองมีการผลิต

อาหารเพื่อเลี้ยงตัวเองขนาดใดในชุมชนควรมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นเทาไรแลวที่เหลือจึงจะใชทรัพยากร
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 14 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

protection against shocks) หรือผูที่คุนเคยในทางศาสนาก็อาจจะปฎิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 713 และ 

มรรค 814 ก็จะมีสวนในการสรางความพอเพียงเชนกัน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวคิดที่เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการตัดสินใจในการ

ดําเนินชีวิตอยางสมดุล เจริญมั่นคง และมีความยั่งยืนในระยะยาว ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของปจจัย

ตาง ๆ มีความมั่นคงในการเจริญเติบโต ไมผันผวนไปตามปจจัยเสี่ยงตาง ๆ  โดยพิจารณาในหลายมิติเปนองค

รวม มิใชเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ มีลักษณะองครวมที่มีความครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจซึ่งกําหนดพฤติกรรม มิติ

สถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกฎระเบียบ ที่มีผลตอสภาพแวดลอมของความพอเพียง 

การกระทําตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประยุกต คือ การตัดสินใจที่เหมาะสมโดย

ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตัดสินใจตามหลัก คือ สามหวง สองเงื่อนไข จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

ที่สมดุลและยั่งยืน ลดความผันผวน 

การประยุกตใชปรัชญาทําไดในทุกระดับ เพราะคนเรามีหลายฐานะ เราจึงสามารถใชหลักปรัชญาใน

การตัดสินใจไดทั้งของตัวเองและครอบครัว  หากอยูในฐานะที่เปนการบริหารพัฒนา ชุมชน องคกรไมวาจะ

เปนภาครัฐหรือเอกชน ก็ใชหลักปรัชญาในการตัดสินใจได ซึ่งก็คือการใชในระดับที่กวางกวาระดับตนเองและ

ครอบครัว  หากอยูในฐานะที่จะเปนผูกําหนดนโยบายหรือมาตรการระดับชาติก็สามารถใชเปนหลักไดเชนกัน    

การประยุกตใชปรัชญาเกิดไดในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไมมีสูตรสําเร็จ แมวาจะเปน

กรอบแนวคิดเดียวกัน  แตละคนจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละกรณีใหสอดคลองกับเงื่อนไข 

และสภาวะที่เผชิญอยู  การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยในการให “ฉุกคิด” วา การตัดสินใจ 

การดําเนินชีวิต หรือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความเหมาะสมหรือไม จะมีความสมดุล ยั่งยืนหรือไม มีความ

เสี่ยงและการเตรียมรับความเสี่ยงอยางไร 

 

2.3  การใชกรอบสามหวงสองเงื่อนไขเพื่อการประยุกต 

โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงความพอเพียง คนทั่วไปมักจะนึกถึงความพอดี ความพอประมาณ  แตตาม

ปรัชญานี้ ความพอเพียงจะประกอบดวยทั้งสามดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี

ภูมิคุมกัน เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงไดตองมีทั้งสามองคประกอบ ซึ่งมีความ

เกี่ยวพันกัน เชน ถาตองการจะมีความพอประมาณ แตขาดความมีเหตุมีผล ไมคํานึงถึงระยะยาว ในอนาคตก็

                                                           
13สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ คือ ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ  อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล  อัตตัญุตา ความ
เปนผูรูจักตน  มัตตัญุตา ความเปนผูรูประมาณ  กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล  ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักประชุมชนและ
กิริยาที่จะตองประพฤติตอประชุมชน ปุคคลปโรปรัญุตา ความเปนผูรูจักเลือกคบคน 

14มรรค 8 ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ  สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ ทํา
การงานชอบ  สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  สัมมาวายามา เพียรชอบ  สัมมาสติ ระลึกชอบ  สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 
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พอประมาณได หรือถึงมีการวางแผนมองระยะยาว แตไมมีการเตรียมรับการเปล่ียนแปลงในทางที่ไมดี ขาด

ภูมิคุมกันความเสี่ยง ก็อาจจะมีความผันผวนมากไมพอเพียง เกิดผลกระทบในดานลบได ความพอเพียงที่

สมบูรณจึงตองคํานึงถึงทั้งสามดาน รวมทั้งเงื่อนไขความรูและคุณธรรม ความพอเพียงตามปรัชญาจึงมีความ

ครอบคลุมมากกวาความเขาใจตามศัพท 

ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในรายละเอียดจะทําใหเราสามารถวิเคราะหและประยุกตใชไดดีขึ้น 

พฤติกรรมอยางเดียวกันถาทําแบบหนึ่งภายใตเงื่อนไขหนึ่งอาจมีความพอเพียง  แตพฤติกรรมแบบเดียวกันแตมี

วิธีการตางกันเงื่อนไขตางกันก็อาจไมพอเพียง การจะทําความเขาใจจึงไมสามารถประเมินเพียงแคการมอง

พฤติกรรมซึ่งปลายทาง แตควรมองกระบวนการตัดสินใจภายใตสภาพแวดลอมที่เปนจริงดวยวาเปนตามความ

พอเพียงที่ครบถวนเพียงใด มีความเสี่ยงเพียงใด จะนําไปสูความสมดุลและยั่งยืนหรือไม  ซึ่งเมื่อเขาใจใน

รายละเอียดจะชวยลดความเขาใจผิดเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาได 

ความไมชัดเจนในการวิเคราะหนอกจากจะมาจากการตีความตามศัพทมากกวาเนื้อหาของปรัชญาหรือ

การดูพฤติกรรมโดยไมคํานึงถึงกระบวนการตัดสินใจและสภาพแวดลอมแลวยังมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับ

ขอบเขตของการประยุกตซึ่งประเด็นตางๆที่นาสนใจมีเชน 

ความเขาใจผิดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของภาคเกษตรปรัชญานี้ใชไมไดกับภาคธุรกิจ

ทันสมัยเนื่องจากความสนใจในการประยุกตใชในระยะแรกเปนในภาคเกษตรซึ่งมีความขัดสนสูงคนจึงมักจะ

เขาใจวาไมเกี่ยวกับสังคมเมืองหรือภาคการผลิตที่ทันสมัยอยางไรก็ตามเมื่อเรามีการตัดสินใจตามปรัชญาทั้ง

ดานองคประกอบและเงื่อนไขซึ่งเปนการมีพฤติกรรมตามปรัชญาที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตในทุกที่และ

การประกอบอาชีพในทุกสาขาเพื่อความสมดุลและยั่งยืนการประยุกตจึงไมจํากัดเฉพาะการทํากิจกรรม

ทางดานเกษตรหรือชนบท 

การประยุกตกับชีวิตคนเมืองและภาคเศรษฐกิจอื่นๆนอกภาคเกษตรมีความสําคัญมากเพราะแนวโนม

สังคมไทยจะเปนสังคมเมืองมากขึ้นและสัดสวนการผลิตของภาคเศรษฐกิจอื่นที่มิใชภาคเกษตรเปนสัดสวนที่สูง

มากหากไมใชปรัชญาเปนแนวทางการดํารงชีวิตในภาคสวนนี้แลวก็ยากที่สังคมไทยจะมีความพอเพียงตาม

ปรัชญาได 

ความพอเพียงตองทําเองหรือไมการคาคือความไมพอเพียงใชหรือไมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไมปฏิเสธการคาเพราะการแลกเปลี่ยนการคาทําใหสามารถมีของใชที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมดีกวาที่

จะตองทําเองทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๔๒ซึ่งไดยกมาแสดงในสวนแรกของบทความนี้แลววาการพอมีพอกินของตัวเอง (self-

sufficiency) นั้นไมใชเศรษฐกิจพอเพียง 

อยางไรก็ตามในการประยุกตใชในระดับตางๆก็ยังจะมีคําถามเกี่ยวกับการพึ่งตนเองในลักษณะที่วา

ระดับการกระทําดวยตนเองขนาดไหนจึงจะเปนไปตามปรัชญาเชนในกรณีของชุมชนเกษตรจะตองมีการผลิต

อาหารเพื่อเลี้ยงตัวเองขนาดใดในชุมชนควรมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นเทาไรแลวที่เหลือจึงจะใชทรัพยากร
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พัฒนา 

จากภายนอกการเพาะปลูกควรมีการใชปุยเกษตรอินทรียในทองที่หรือปุยเคมีขนาดไหนลักษณะการตัดสินใจใช

ทรัพยากรของตนเองหรือจะซื้อจากภายนอกจะเปนลักษณะเดียวกันกับการประกอบธุรกิจที่จะตัดสินใจวาจะ

ทําเองในบริษัทหรือซื้อวัตถุดิบจากบริษัทอื่นหรือจะใชวิธีการการรับชวงการผลิต (subcontract) ในทางธุรกิจ

ก็อาจมีคําถามที่วาธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีของตางประเทศไมมีเทคโนโลยีของตนเองเปนความพอเพียงหรือไม

แมแตระดับประเทศการตองอาศัยเทคโนโลยีจากตางประเทศตองอาศัยการคาการลงทุนระหวางประเทศจะ

เรียกวามีความพอเพียงหรือไมอยางไร 

ผูที่มีแนวคิดที่วาความพอเพียงคือการทําเองจะตอบคําถามขางตนในลักษณะที่เลิกหรือหลีกเลี่ยงการ

ติดตอการคากับภายนอกทั้งในระดับชุมชนในองคกรหรือระดับประเทศตามแตกรณีการทําอะไรเองมีสวนดีที่

ทําใหควบคุมการทํางานหรือการดํารงชีวิตของเราไดแตกิจกรรมดังกลาวขางตนที่เนนการกระทําเองก็มีโอกาส

ที่จะสรางความไมพอเพียงไดเชนกันเพราะหากทําสุดโตงไปคือทําเองหมดโดยขาดความถนัดทําใหมีตนทุนที่สูง

ก็จะทําใหการพัฒนาไมสมดุลและยั่งยืนได 

ดังนั้นหลักการตัดสินใจในประเด็นนี้จึงไมควรเริ่มจากการตัดสินใจวาจะทําเองหรือจะใชของจาก

ภายนอกแตควรจะประเมินศักยภาพภายในของเราทั้งในระยะส้ันระยะยาวและใชหลักของปรัชญาในการ

พิจารณาก็จะรูไดวาอะไรเปนสิ่งที่ควรทําอะไรเปนสิ่งที่ควรมีการติดตอกับภายนอก (ไมวาเปนเรื่องการผลิต

การคาการลงทุนและการใชเทคโนโลยี)โดยหากมีหลักของความมีเหตุผลทําใหมีความรอบรูและมีสติมองระยะ

ยาววิเคราะหศักยภาพอยางถูกตองเมื่อมีเหตุผลก็จะทําใหพึ่งตนเองไดโดยที่ไมทําอะไรสุดโตงไมวาดานการ

พึ่งพิงภายนอกจนไมสามารถกําหนดวิถีความพอเพียงของเราไดหรือทําอะไรเองหมดจนขาดประสิทธิภาพมีการ

พัฒนาไดไมเต็มศักยภาพจึงไมมีความพอเพียงไดนอกจากนี้การคํานึงถึงความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันทําให

เราตระหนักวาการทําเองหรือการติดตอภายนอกลักษณะใดที่ทําใหเรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดดีกวากัน 

ตัวอยางหนึ่งคือการใชน้ํามันปโตรเลียมประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศสวนใหญในโลกที่ตองนําเขา

น้ํามันไมสามารถผลิตในประเทศไดเพียงพอทางเลือกจึงไมมีแตหากจะใหมีความพอเพียงตองมีมาตรการในการ

สํารองน้ํามันเพื่อใหรูวาหากมีปญหาขาดแคลนน้ํามันในตลาดโลกก็จะมีน้ํามันใชในประเทศระยะหนึ่งทําใหมี

เวลาในการปรับตัวมีการกระจายแหลงนําเขาเพื่อลดความไมแนนอนรวมทั้งมีมาตรการไมใหมีการพึ่งพิงน้ํามัน

ปโตรเลียมมากเกินไปโดยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีความคุมคาราคาก็จะสะทอนในเรื่องของตนทุนที่

แทจริงซึ่งรวมถึงความขาดแคลนและความเสี่ยงดวย 

ธุรกิจอาจจําเปนตองใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจมีคุณภาพดีกวามี

ตนทุนที่ต่ํากวาการพัฒนาเองหรือธุรกิจอาจไมมีศักยภาพในการพัฒนาเองซึ่งหลักความมีเหตุมีผลและความ

พอประมาณจะชวยในการตัดสินใจที่เหมาะสมไดโดยตองมีภูมิคุมกันที่จะสามารถมีเทคโนโลยีที่แทนกันไดไม

ตองพึ่งพิงแหลงอื่นและสัญญาการใชที่ไมเสียเปรียบในระดับชุมชนก็สามารถใชแนวทางเดียวกันเทคโนโลยีเปน

ความรูในระดับชุมชนมักจะสอดคลองกับภูมิสังคมซึ่งนาจะพิจารณาเปนเบื้องตนแตหากมีเทคโนโลยีจาก

ภายนอกที่สามารถปรับเขากับทองถิ่นไดก็ควรใช 
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การใชปุยก็คงมีลักษณะเดียวกันการใชปุยเคมีโดยไมคํานึงถึงตนทุนตอสุขภาพไมคํานึงถึงผลตอ

ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวเปนความไมพอเพียงเพราะสุดโตงขาดความมีเหตุมีผลในทางกลับกันการที่จะ

เลิกใชสารเคมีเลือกใชสารอินทรียเพียงอยางเดียวโดยไมมีความเขาใจเหตุผลวาประโยชนเปนอยางไรตนทุน

เปลี่ยนแปลงอยางไรอาจมีการใชที่ไมเหมาะสมไมยั่งยืนไดหากมีการวิเคราะหตามหลักปรัชญาอาจจะพบวา

สามารถใชปุยทั้งสองแบบในสัดสวนที่เหมาะสมได 

การทําตามปรัชญาตองไมมีหนี้จริงหรือไมความเปนหนี้โดยทั่วไปแสดงความไมพอดีระหวางรายจาย

และรายรับแตในหลายกรณีการกูเงินมีความจําเปนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใหแนวทางไดวา

ความเปนหนี้เปนความไมพอเพียงหรือไมโดยหากขนาดของหนี้เกินความพอประมาณขาดการวางแผนพิจารณา

ระยะยาวในขนาดของการกูและความสามารถในการใชคืนกูมาในวัตถุประสงคที่ไมมีเหตุผลเชนการพนันการ

บริโภคนิยมขาดการคํานึงถึงการสรางภูมิคุมกันจากความเสี่ยงที่ทําใหไมสามารถชําระเงินกูคืนไดลักษณะเชนนี้

แสดงการเปนหนี้ที่มีความไมพอเพียงมีโอกาสที่จะเกิดปญหาได 

บุคคลและธุรกิจโดยทั่วไปมีความจําเปนในการเปนหนี้เพื่อการลงทุนหรือการใชจายในสินคาคงทนที่มี

มูลคาสูงเชนที่อยูอาศัยและยานพาหนะดังนั้นหากใชหลักของปรัชญาก็จะทําใหเรามีความพอเพียงในการกอหนี้

ไดโดยใชหลักความมีเหตุมีผลในการพิจารณาความจําเปนเหมาะสมของการกอหนี้การคาดการณรายไดใน

อนาคตและขนาดของการกูที่เหมาะสมซึ่งทําใหพอดีไมมากไปนอยไปไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นนอกจากนี้

ยังจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงและการมีภูมิคุมกันการกูหนี้ตามกรอบปรัชญาจะสรางความพอเพียงคือเปนการกู

ที่เปนประโยชนและมีความสามารถในการใชคืนได 

การทํากําไรขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไมธุรกิจจําเปนตองมีรายไดมากกวารายจายซึ่ง

ก็คือกําไรนั้นเองเพื่อเปนผลตอบแทนแกผูถือหุนหากธุรกิจไมทํากําไรก็ไมสามารถมีการพัฒนาที่ยั่งยืนไดการทํา

กําไรโดยทั่วไปจึงไมขัดกับหลักปรัชญา อยางไรก็ตาม การทําธุรกิจที่มุงกําไรระยะสั้นมีการเบียดเบียนผูอื่นหรือ

สังคมการทําธุรกิจที่ขาดคุณธรรมก็จะผิดเงื่อนไขของปรัชญานี้ แสดงวาเปนการทํากําไรที่ไมเปนตามปรัชญาจะ

ทําใหการพัฒนาขาดความสมดุลและยั่งยืนได 

จริงหรือไมหากจะสรุปวาระบบตลาดสงเสริมการบริโภคดังนั้น เมื่อใชระบบตลาดจะไมมีความ

พอเพียงเพราะจะทําใหมีการใชจายเกินกวาที่ควร ประเด็นนี้มาจากการมองวาระบบตลาดตองมีการขาย

สินคาจึงตองกระตุนการบริโภคโดยการโฆษณาดวยการสงเสริมการขายทําใหมีความตองการที่ไมสิ้นสุด

โดยเฉพาะความตองการสินคาฟุมเฟอยดังนั้น จึงเปนการสรางความโลภนําไปสูความไมพอเพียง 

สิ่งที่เรียกวาเปนความฟุมเฟอยมีความแตกตางตามอัตภาพ ดังนั้น กลาวไมไดวาโดยทั่วไปเปนการขัด

กับความพอเพียงดังพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ธันวาคม๒๕๔๑ 

“ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวามีกินมีอยูไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ไดแตวาพอแมบางอยางจะดูฟุมเฟอยแต

ถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทํา” 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรและการบริหารการ

พัฒนา 

จากภายนอกการเพาะปลูกควรมีการใชปุยเกษตรอินทรียในทองที่หรือปุยเคมีขนาดไหนลักษณะการตัดสินใจใช

ทรัพยากรของตนเองหรือจะซื้อจากภายนอกจะเปนลักษณะเดียวกันกับการประกอบธุรกิจที่จะตัดสินใจวาจะ

ทําเองในบริษัทหรือซื้อวัตถุดิบจากบริษัทอื่นหรือจะใชวิธีการการรับชวงการผลิต (subcontract) ในทางธุรกิจ

ก็อาจมีคําถามที่วาธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีของตางประเทศไมมีเทคโนโลยีของตนเองเปนความพอเพียงหรือไม

แมแตระดับประเทศการตองอาศัยเทคโนโลยีจากตางประเทศตองอาศัยการคาการลงทุนระหวางประเทศจะ

เรียกวามีความพอเพียงหรือไมอยางไร 

ผูที่มีแนวคิดที่วาความพอเพียงคือการทําเองจะตอบคําถามขางตนในลักษณะที่เลิกหรือหลีกเลี่ยงการ

ติดตอการคากับภายนอกทั้งในระดับชุมชนในองคกรหรือระดับประเทศตามแตกรณีการทําอะไรเองมีสวนดีที่

ทําใหควบคุมการทํางานหรือการดํารงชีวิตของเราไดแตกิจกรรมดังกลาวขางตนที่เนนการกระทําเองก็มีโอกาส

ที่จะสรางความไมพอเพียงไดเชนกันเพราะหากทําสุดโตงไปคือทําเองหมดโดยขาดความถนัดทําใหมีตนทุนที่สูง

ก็จะทําใหการพัฒนาไมสมดุลและยั่งยืนได 

ดังนั้นหลักการตัดสินใจในประเด็นนี้จึงไมควรเริ่มจากการตัดสินใจวาจะทําเองหรือจะใชของจาก

ภายนอกแตควรจะประเมินศักยภาพภายในของเราท้ังในระยะสั้นระยะยาวและใชหลักของปรัชญาในการ

พิจารณาก็จะรูไดวาอะไรเปนสิ่งที่ควรทําอะไรเปนสิ่งที่ควรมีการติดตอกับภายนอก (ไมวาเปนเรื่องการผลิต

การคาการลงทุนและการใชเทคโนโลยี)โดยหากมีหลักของความมีเหตุผลทําใหมีความรอบรูและมีสติมองระยะ

ยาววิเคราะหศักยภาพอยางถูกตองเมื่อมีเหตุผลก็จะทําใหพึ่งตนเองไดโดยที่ไมทําอะไรสุดโตงไมวาดานการ

พึ่งพิงภายนอกจนไมสามารถกําหนดวิถีความพอเพียงของเราไดหรือทําอะไรเองหมดจนขาดประสิทธิภาพมีการ

พัฒนาไดไมเต็มศักยภาพจึงไมมีความพอเพียงไดนอกจากนี้การคํานึงถึงความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันทําให

เราตระหนักวาการทําเองหรือการติดตอภายนอกลักษณะใดที่ทําใหเรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดดีกวากัน 

ตัวอยางหนึ่งคือการใชน้ํามันปโตรเลียมประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศสวนใหญในโลกที่ตองนําเขา

น้ํามันไมสามารถผลิตในประเทศไดเพียงพอทางเลือกจึงไมมีแตหากจะใหมีความพอเพียงตองมีมาตรการในการ

สํารองน้ํามันเพื่อใหรูวาหากมีปญหาขาดแคลนน้ํามันในตลาดโลกก็จะมีน้ํามันใชในประเทศระยะหนึ่งทําใหมี

เวลาในการปรับตัวมีการกระจายแหลงนําเขาเพื่อลดความไมแนนอนรวมทั้งมีมาตรการไมใหมีการพึ่งพิงน้ํามัน

ปโตรเลียมมากเกินไปโดยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีความคุมคาราคาก็จะสะทอนในเรื่องของตนทุนที่

แทจริงซึ่งรวมถึงความขาดแคลนและความเสี่ยงดวย 

ธุรกิจอาจจําเปนตองใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจมีคุณภาพดีกวามี

ตนทุนที่ต่ํากวาการพัฒนาเองหรือธุรกิจอาจไมมีศักยภาพในการพัฒนาเองซึ่งหลักความมีเหตุมีผลและความ

พอประมาณจะชวยในการตัดสินใจที่เหมาะสมไดโดยตองมีภูมิคุมกันที่จะสามารถมีเทคโนโลยีที่แทนกันไดไม

ตองพึ่งพิงแหลงอื่นและสัญญาการใชที่ไมเสียเปรียบในระดับชุมชนก็สามารถใชแนวทางเดียวกันเทคโนโลยีเปน

ความรูในระดับชุมชนมักจะสอดคลองกับภูมิสังคมซึ่งนาจะพิจารณาเปนเบื้องตนแตหากมีเทคโนโลยีจาก

ภายนอกที่สามารถปรับเขากับทองถิ่นไดก็ควรใช 
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การใชปุยก็คงมีลักษณะเดียวกันการใชปุยเคมีโดยไมคํานึงถึงตนทุนตอสุขภาพไมคํานึงถึงผลตอ

ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวเปนความไมพอเพียงเพราะสุดโตงขาดความมีเหตุมีผลในทางกลับกันการที่จะ

เลิกใชสารเคมีเลือกใชสารอินทรียเพียงอยางเดียวโดยไมมีความเขาใจเหตุผลวาประโยชนเปนอยางไรตนทุน

เปลี่ยนแปลงอยางไรอาจมีการใชที่ไมเหมาะสมไมยั่งยืนไดหากมีการวิเคราะหตามหลักปรัชญาอาจจะพบวา

สามารถใชปุยทั้งสองแบบในสัดสวนที่เหมาะสมได 

การทําตามปรัชญาตองไมมีหนี้จริงหรือไมความเปนหนี้โดยทั่วไปแสดงความไมพอดีระหวางรายจาย

และรายรับแตในหลายกรณีการกูเงินมีความจําเปนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใหแนวทางไดวา

ความเปนหนี้เปนความไมพอเพียงหรือไมโดยหากขนาดของหนี้เกินความพอประมาณขาดการวางแผนพิจารณา

ระยะยาวในขนาดของการกูและความสามารถในการใชคืนกูมาในวัตถุประสงคที่ไมมีเหตุผลเชนการพนันการ

บริโภคนิยมขาดการคํานึงถึงการสรางภูมิคุมกันจากความเสี่ยงที่ทําใหไมสามารถชําระเงินกูคืนไดลักษณะเชนนี้

แสดงการเปนหนี้ที่มีความไมพอเพียงมีโอกาสที่จะเกิดปญหาได 

บุคคลและธุรกิจโดยทั่วไปมีความจําเปนในการเปนหนี้เพื่อการลงทุนหรือการใชจายในสินคาคงทนที่มี

มูลคาสูงเชนที่อยูอาศัยและยานพาหนะดังนั้นหากใชหลักของปรัชญาก็จะทําใหเรามีความพอเพียงในการกอหนี้

ไดโดยใชหลักความมีเหตุมีผลในการพิจารณาความจําเปนเหมาะสมของการกอหนี้การคาดการณรายไดใน

อนาคตและขนาดของการกูที่เหมาะสมซึ่งทําใหพอดีไมมากไปนอยไปไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นนอกจากนี้

ยังจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงและการมีภูมิคุมกันการกูหนี้ตามกรอบปรัชญาจะสรางความพอเพียงคือเปนการกู

ที่เปนประโยชนและมีความสามารถในการใชคืนได 

การทํากําไรขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไมธุรกิจจําเปนตองมีรายไดมากกวารายจายซึ่ง

ก็คือกําไรนั้นเองเพื่อเปนผลตอบแทนแกผูถือหุนหากธุรกิจไมทํากําไรก็ไมสามารถมีการพัฒนาที่ยั่งยืนไดการทํา

กําไรโดยทั่วไปจึงไมขัดกับหลักปรัชญา อยางไรก็ตาม การทําธุรกิจที่มุงกําไรระยะสั้นมีการเบียดเบียนผูอื่นหรือ

สังคมการทําธุรกิจที่ขาดคุณธรรมก็จะผิดเงื่อนไขของปรัชญานี้ แสดงวาเปนการทํากําไรที่ไมเปนตามปรัชญาจะ

ทําใหการพัฒนาขาดความสมดุลและยั่งยืนได 

จริงหรือไมหากจะสรุปวาระบบตลาดสงเสริมการบริโภคดังนั้น เมื่อใชระบบตลาดจะไมมีความ

พอเพียงเพราะจะทําใหมีการใชจายเกินกวาที่ควร ประเด็นนี้มาจากการมองวาระบบตลาดตองมีการขาย

สินคาจึงตองกระตุนการบริโภคโดยการโฆษณาดวยการสงเสริมการขายทําใหมีความตองการที่ไมสิ้นสุด

โดยเฉพาะความตองการสินคาฟุมเฟอยดังนั้น จึงเปนการสรางความโลภนําไปสูความไมพอเพียง 

สิ่งที่เรียกวาเปนความฟุมเฟอยมีความแตกตางตามอัตภาพ ดังนั้น กลาวไมไดวาโดยทั่วไปเปนการขัด

กับความพอเพียงดังพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ธันวาคม๒๕๔๑ 

“ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวามีกินมีอยูไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ไดแตวาพอแมบางอยางจะดูฟุมเฟอยแต

ถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทํา” 
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พัฒนา 

โดยระบบตลาดเสรีนิยมสินคาจะตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคหากไมมีผูซื้อ ธุรกิจจะอยู

ไมได ในปจจุบันผูบริโภคมีความตองการที่หลากหลายขึ้น และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรวมทั้ง

การแขงขันของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีสูงขึ้นจึงจะสังเกตวาสินคาจะมีวงจรอายุของ

สินคานอยลงโดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรและเสื้อผา 

ภายใตสภาวะเชนนี้ธุรกิจจะมีการจําแนกผูบริโภคเพ่ือผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของผูบริโภค

แตละกลุมและเพื่อความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ สินคาบางอยางมุงเนนผูบริโภคที่มีฐานะดีหรือผูที่

ตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงมีมาตรฐานสูงซึ่งราคามักจะแพง สินคานี้สําหรับคนทั่วไปคงจะจัดวาฟุมเฟอยไมมี

ความจําเปนตองใชแตก็อาจจะเหมาะกับคนบางกลุม การจะระบุวาไมควรผลิตสินคาประเภทนี้จึงไมนาจะ

เหมาะสมเพราะเปนการสนองความตองการผูบริโภคเฉพาะกลุม 

ระบบตลาดที่มีการแขงขันยังทําใหมีนวัตกรรมใหม ๆเพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคทําใหมี

สินคาที่หลากหลายมีประโยชนในชีวิตประจําวัน การตอบสนองความตองการนี้ทําใหมีสินคาที่มีคุณภาพดีกวา

เดิมแตราคาถูกกวาเดิมเชนรถยนตที่ประหยัดน้ํามันพันธุพืชตาง ๆเครื่องมือสื่อสารเครื่องใชไฟฟาคอมพิวเตอร

และโปรแกรม 

ในดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายกิจกรรมเหลานี้มีสองดานคือดานหนึ่งเปนการกระตุนให

เกิดความตองการสินคาการโฆษณาจึงจะเสนอสวนที่ดีของสินคา อีกดานคือการทําใหผูบริโภครูจักสินคามาก

ขึ้นเปนการใหขอมูลแกผูบริโภคทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

หากจะหามการโฆษณาก็เปนการกีดกันการใหขอมูลแกผูบริโภคกีดกันการเขาตลาดของผูผลิตรายใหม

ทําใหเปนอุปสรรคตอการแขงขันผูบริโภคก็เสียประโยชนผูผลิตรายเกาที่เปนที่รูจักแลวจะเปนผูไดประโยชน 

การหามโฆษณาหรือการมองวาการโฆษณาเปนการสรางความไมพอเพียงจึงไมนาจะเปนทางที่ถูกตอง

เพราะปญหาที่สําคัญอยูที่ผูบริโภคใชจายตามหลักของปรัชญาหรือไม ผูบริโภคที่มีลักษณะเปนบริโภคนิยมจะ

ขัดกับปรัชญาเพราะลักษณะจะไมเปนการใชจายตามความตองการใชแตเพื่อความมีหนามีตาเพื่อความโออวด

หรือมีความตองการบริโภคตามผูอื่นโดยไมคํานึงถึงอัตภาพของตนเองในลักษณะเชนนี้จะเปนการใชจายที่ไม

เปนประโยชนขาดความมีเหตุมีผลและความพอประมาณใชจายในสิ่งฟุมเฟอยเกินฐานะตนเอง และหาก

ผูบริโภคไมเปนผูบริโภคนิยมก็จะไมมีปญหาจากระบบการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายเพราะจะมีการใช

จายตามเหตุผลเพื่อประโยชนตามอัตภาพของตนเอง 

ในอีกดานหนึ่งการโฆษณาก็มีความไมพอเพียงไดตามหลักการของปรัชญาแลวธุรกิจก็ตองมีการ

โฆษณาและสงเสริมการขายตามหลักคุณธรรมคือตามความเปนจริงไมผิดจรรยาบรรณและตองไมทําให

ผูบริโภคหลงผิด 

การคาการลงทุนระหวางประเทศขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไมอยางไร ประเด็นนี้มา

จากความคิดที่วากระแสโลกาภิวัตนสรางความไมพอเพียง ทําใหพึ่งตัวเองไมได จึงตองมีการติดตอคาขาย

นอยลง และระบบตลาดเสรีนิยมขัดกับหลักปรัชญา 
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แตหากพิจารณาจากขอความของปรัชญาพบวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหใชประโยชนจาก

กระแสโลกาภิวัตน โดย “ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุค

โลกาภิวัตน”การกาวทันโลกาภิวัตน คือ ใหมีการคา การลงทุนระหวางประเทศ อันเปนการแลกเปลี่ยนระหวาง

ประเทศ ซึ่งหากจะมีการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศได ก็ตองมีการแลกเปลี่ยนภายในคือการใชกลไกตลาด

นั่นเอง แตเปนการใชระบบกลไกตลาดในทางสายกลาง โดยรูเทาทัน “เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได

เปนอยางด”ี 

ดังนั้นประเทศใดที่ใชระบบตลาด มีการติดตอกับตางประเทศ หากจะใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการกําหนดนโยบาย ก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองกลับลําจากระบบตลาดไปใชระบบอื่น  ไมมีความจําเปนที่จะ

พูดถึงการปดประเทศ เปรียบกับวาเรากําลังเดินทางโดยขับรถไปเรียบรอยพอสมควร ขลุกขลักบางบางครั้ง แต

รถยังไมเสีย เราไมจําเปนตองเปลี่ยนพาหนะจากรถมาเปนเกวียนหรือเดินไป  แตสิ่งที่จะตองพิจารณา คือ เรา

ขับรถเปนอยางไร ขับเร็วไปขับชาไปรึเปลา ไปถูกทางหรือไม ขับไปแลวดูแลใหคนที่อยูในรถมีความสุขดีหรือ

เปลา 

อยางไรก็ตาม แมระบบตลาดเปนระบบที่ทําใหเกิดการผลิต การแลกเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ ทํา

ใหมีสินคาที่หลากหลาย มีคุณภาพ ราคาต่ํา ชวยสรางความพอเพียงแกผูบริโภคในการที่จะทําใหมีทางเลือก

มากขึ้น เปนระบบเศรษฐกิจที่ประสบความสําเร็จมากกวาระบบสังคมนิยมที่วางแผนโดยสวนกลาง                   

แตทฤษฎีเศรษฐศาสตรแสดงวาระบบตลาดมักจะมีความลมเหลวที่ทําใหตองมีแทรกแซงของรัฐบาล เชน การมี

ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการกระจายรายได  และระบบตลาดก็ยังไมไดมองทุกมิติในการพัฒนาสังคม ระบบ

ตลาดเสรีเพียงอยางเดียวจึงไมสามารถจะเปนหลักในการสรางความพอเพียงของประเทศได 

ปรัชญานี้จึงชี้นําใหจัดการระบบตลาดใหดี คํานึงถึงทุกดานของการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ ชุมชน 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูสังคมที่มีความสมดุล มีความเจริญอยางแข็งแรง เปนการกาวไกลกวา

ระบบตลาด หรือเกินกวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรโดยความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ จะมีความ

รอบคอบ มองระยะยาว นึกถึงความเสี่ยง ซึ่งกรอบนี้เหมาะอยางยิ่งในปจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม เปลี่ยนแปลงเร็วกวาในอดีตมาก  จะทําอะไรบุมบาม

อยางในอดีตท่ีมีการกูเงินจากตางประเทศสูง ลงทุนแบบผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงสูงมาก จะทําใหมี

โอกาสเกิดวิกฤตสูงขึ้น 

ในเงื่อนไขของปรัชญาชี้วาธุรกิจที่จะใชประโยชนจากโลกาภิวัตนตองมีคุณธรรมและความรู ดังนั้นจึง

ตองการวางระเบียบและดําเนินการตามบรรษัทภิบาลที่ดี และตองมีการจัดการความรูจะใชประสบการณเดิม

ทําธุรกิจในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปไมได 
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พัฒนา 

โดยระบบตลาดเสรีนิยมสินคาจะตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคหากไมมีผูซื้อ ธุรกิจจะอยู

ไมได ในปจจุบันผูบริโภคมีความตองการที่หลากหลายขึ้น และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรวมทั้ง

การแขงขันของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีสูงขึ้นจึงจะสังเกตวาสินคาจะมีวงจรอายุของ

สินคานอยลงโดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรและเสื้อผา 

ภายใตสภาวะเชนนี้ธุรกิจจะมีการจําแนกผูบริโภคเพ่ือผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของผูบริโภค

แตละกลุมและเพื่อความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ สินคาบางอยางมุงเนนผูบริโภคที่มีฐานะดีหรือผูที่

ตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงมีมาตรฐานสูงซึ่งราคามักจะแพง สินคานี้สําหรับคนทั่วไปคงจะจัดวาฟุมเฟอยไมมี

ความจําเปนตองใชแตก็อาจจะเหมาะกับคนบางกลุม การจะระบุวาไมควรผลิตสินคาประเภทนี้จึงไมนาจะ

เหมาะสมเพราะเปนการสนองความตองการผูบริโภคเฉพาะกลุม 

ระบบตลาดที่มีการแขงขันยังทําใหมีนวัตกรรมใหม ๆเพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคทําใหมี

สินคาที่หลากหลายมีประโยชนในชีวิตประจําวัน การตอบสนองความตองการนี้ทําใหมีสินคาที่มีคุณภาพดีกวา

เดิมแตราคาถูกกวาเดิมเชนรถยนตที่ประหยัดน้ํามันพันธุพืชตาง ๆเครื่องมือสื่อสารเครื่องใชไฟฟาคอมพิวเตอร

และโปรแกรม 

ในดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายกิจกรรมเหลานี้มีสองดานคือดานหนึ่งเปนการกระตุนให

เกิดความตองการสินคาการโฆษณาจึงจะเสนอสวนที่ดีของสินคา อีกดานคือการทําใหผูบริโภครูจักสินคามาก

ขึ้นเปนการใหขอมูลแกผูบริโภคทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

หากจะหามการโฆษณาก็เปนการกีดกันการใหขอมูลแกผูบริโภคกีดกันการเขาตลาดของผูผลิตรายใหม

ทําใหเปนอุปสรรคตอการแขงขันผูบริโภคก็เสียประโยชนผูผลิตรายเกาที่เปนที่รูจักแลวจะเปนผูไดประโยชน 

การหามโฆษณาหรือการมองวาการโฆษณาเปนการสรางความไมพอเพียงจึงไมนาจะเปนทางที่ถูกตอง

เพราะปญหาที่สําคัญอยูที่ผูบริโภคใชจายตามหลักของปรัชญาหรือไม ผูบริโภคที่มีลักษณะเปนบริโภคนิยมจะ

ขัดกับปรัชญาเพราะลักษณะจะไมเปนการใชจายตามความตองการใชแตเพื่อความมีหนามีตาเพื่อความโออวด

หรือมีความตองการบริโภคตามผูอื่นโดยไมคํานึงถึงอัตภาพของตนเองในลักษณะเชนนี้จะเปนการใชจายที่ไม

เปนประโยชนขาดความมีเหตุมีผลและความพอประมาณใชจายในสิ่งฟุมเฟอยเกินฐานะตนเอง และหาก

ผูบริโภคไมเปนผูบริโภคนิยมก็จะไมมีปญหาจากระบบการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายเพราะจะมีการใช

จายตามเหตุผลเพื่อประโยชนตามอัตภาพของตนเอง 

ในอีกดานหนึ่งการโฆษณาก็มีความไมพอเพียงไดตามหลักการของปรัชญาแลวธุรกิจก็ตองมีการ

โฆษณาและสงเสริมการขายตามหลักคุณธรรมคือตามความเปนจริงไมผิดจรรยาบรรณและตองไมทําให

ผูบริโภคหลงผิด 

การคาการลงทุนระหวางประเทศขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไมอยางไร ประเด็นนี้มา

จากความคิดที่วากระแสโลกาภิวัตนสรางความไมพอเพียง ทําใหพึ่งตัวเองไมได จึงตองมีการติดตอคาขาย

นอยลง และระบบตลาดเสรีนิยมขัดกับหลักปรัชญา 
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แตหากพิจารณาจากขอความของปรัชญาพบวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหใชประโยชนจาก

กระแสโลกาภิวัตน โดย “ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุค

โลกาภิวัตน”การกาวทันโลกาภิวัตน คือ ใหมีการคา การลงทุนระหวางประเทศ อันเปนการแลกเปลี่ยนระหวาง

ประเทศ ซึ่งหากจะมีการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศได ก็ตองมีการแลกเปล่ียนภายในคือการใชกลไกตลาด

นั่นเอง แตเปนการใชระบบกลไกตลาดในทางสายกลาง โดยรูเทาทัน “เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได

เปนอยางด”ี 

ดังนั้นประเทศใดที่ใชระบบตลาด มีการติดตอกับตางประเทศ หากจะใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการกําหนดนโยบาย ก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองกลับลําจากระบบตลาดไปใชระบบอื่น  ไมมีความจําเปนที่จะ

พูดถึงการปดประเทศ เปรียบกับวาเรากําลังเดินทางโดยขับรถไปเรียบรอยพอสมควร ขลุกขลักบางบางครั้ง แต

รถยังไมเสีย เราไมจําเปนตองเปลี่ยนพาหนะจากรถมาเปนเกวียนหรือเดินไป  แตสิ่งที่จะตองพิจารณา คือ เรา

ขับรถเปนอยางไร ขับเร็วไปขับชาไปรึเปลา ไปถูกทางหรือไม ขับไปแลวดูแลใหคนที่อยูในรถมีความสุขดีหรือ

เปลา 

อยางไรก็ตาม แมระบบตลาดเปนระบบที่ทําใหเกิดการผลิต การแลกเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ ทํา

ใหมีสินคาที่หลากหลาย มีคุณภาพ ราคาต่ํา ชวยสรางความพอเพียงแกผูบริโภคในการที่จะทําใหมีทางเลือก

มากขึ้น เปนระบบเศรษฐกิจที่ประสบความสําเร็จมากกวาระบบสังคมนิยมที่วางแผนโดยสวนกลาง                   

แตทฤษฎีเศรษฐศาสตรแสดงวาระบบตลาดมักจะมีความลมเหลวที่ทําใหตองมีแทรกแซงของรัฐบาล เชน การมี

ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการกระจายรายได  และระบบตลาดก็ยังไมไดมองทุกมิติในการพัฒนาสังคม ระบบ

ตลาดเสรีเพียงอยางเดียวจึงไมสามารถจะเปนหลักในการสรางความพอเพียงของประเทศได 

ปรัชญานี้จึงชี้นําใหจัดการระบบตลาดใหดี คํานึงถึงทุกดานของการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ ชุมชน 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูสังคมที่มีความสมดุล มีความเจริญอยางแข็งแรง เปนการกาวไกลกวา

ระบบตลาด หรือเกินกวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรโดยความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ จะมีความ

รอบคอบ มองระยะยาว นึกถึงความเสี่ยง ซึ่งกรอบนี้เหมาะอยางยิ่งในปจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี สภาพแวดลอมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม เปลี่ยนแปลงเร็วกวาในอดีตมาก  จะทําอะไรบุมบาม

อยางในอดีตที่มีการกูเงินจากตางประเทศสูง ลงทุนแบบผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงสูงมาก จะทําใหมี

โอกาสเกิดวิกฤตสูงขึ้น 

ในเงื่อนไขของปรัชญาชี้วาธุรกิจที่จะใชประโยชนจากโลกาภิวัตนตองมีคุณธรรมและความรู ดังนั้นจึง

ตองการวางระเบียบและดําเนินการตามบรรษัทภิบาลที่ดี และตองมีการจัดการความรูจะใชประสบการณเดิม

ทําธุรกิจในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปไมได 
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 20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

สรุปไดวา ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและระบบตลาด หากไมมีการแทรกแซงไมมีการ

กํากับ ก็จะนําไปสูความไมสมดุล ความไมยั่งยืนได จึงตองมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทาง

ในการบริหารเพื่อรูเทาทันโลกาภิวัตน 

 

2.4สรุป 

บทน้ีอภิปรายถึงความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานใหประชาชนชาวไทย การที่ปรัชญาไดรับการยอมรับทั้งในแงกรอบความคิดและการปฏิบัติใน

สังคมไทยเชนนี้ เปนเพราะปรัชญานี้มาจากประสบการณที่เปนจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ 

เพราะมาจากการกลั่นกรองพระบรมราโชวาทอันมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการ

หลวง ที่พระองคทานไดทรงพัฒนาในภูมิสังคมตางๆ ทั่วประเทศ จึงเปนประสบการณที่แทจริงของประชาชน

สวนใหญ เปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญมุงใหคนสามารถพึ่งตนเองได ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการ

พัฒนาเปนขั้นตอน ไมสุดโตง เปนตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนา อันเปนที่ยอมรับของประชาชน

โดยทั่วไป ทั้งยังใหหลักการพัฒนาที่เนนองครวมโดยมุงความสุขของบุคคล ทั้งดานวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม จึงชวยใหมีกรอบที่กวางกวาในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกสวน ปรัชญานี้ไมปฏิเสธกระแสโลกาภิ

วัตน แตชี้วาใหมีความรูเทาทัน ใหมีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได  

เปาหมายของปรัชญาคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายในไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักทางสายกลาง

ดังกลาวแลว  ปรัชญามีองคประกอบคือ ความพอประมาณ(ไมสุดโตง ยืนไดบนขาของตนเอง) ความมีเหตุมีผล 

(รอบคอบ พิจารณาผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว) และการมีภูมิคุมกันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง (การปองกันตัว

จากความเสี่ยง) โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือความรูและคุณธรรม 

การประยุกตใชปรัชญาทําไดในทุกระดับ เพราะคนเรามีหลายสถานะ เราจึงสามารถใชหลักปรัชญาใน

การตัดสินใจไดทั้งของตัวเองและครอบครัว หากอยูในฐานะท่ีเปนการบริหารพัฒนา ชุมชน องคกรไมวาจะเปน

ภาครัฐหรือเอกชน ก็ใชหลักปรัชญาในการตัดสินใจได ซึ่งก็คือการใชในระดับที่กวางกวาระดับตนเองและ

ครอบครัว หากอยูในฐานะที่จะเปนผูกําหนดนโยบายหรือมาตรการระดับชาติก็สามารถใชปรัชญาเปนหลักได

เชนกัน    

การประยุกตใชปรัชญาจึงมีไดในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไมมีสูตรสําเร็จ แมวาจะเปน

กรอบแนวคิดเดียวกัน แตละคนจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละกรณีใหสอดคลองกับเงื่อนไข และ

สภาวะที่เผชิญอยู การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยในการให “ฉุกคิด” วา การตัดสินใจ การ

ดําเนินชีวิต หรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีความเหมาะสมหรือไม จะมีความสมดุล ยั่งยืนหรือไม มีความเสี่ยง

และการเตรียมรับความเสี่ยงอยางไร 
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ทั้งนี้ความเขาใจใน 3 องคประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเปนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะทํา

ใหผูนําไปใชมีความชัดเจนในการประยุกต สามารถปรับใชไดกับบริบทที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม มี

แนวทางปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน ทําใหการขับเคลื่อนสรางความพอเพียงในประเทศมีพลัง และเมื่อนําไปใชใน

การบริหารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะมีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

ในบทตอๆไปจะวิเคราะหและเสนอวา เศรษฐศาสตรมีเนื้อหาที่จะสรางองคประกอบของภาคพอเพียง

ตามหลักสามหวง สองเงื่อนไขนี้อยางไรบาง จะตองมีความรูเพิ่มเติมอะไรจากหลักเศรษฐศาสตรพื้นฐาน และ

ปรัชญาฯจะนําไปประยุกตใชกับการบริหารการพัฒนาตามวิทยาการสมัยใหมอยางไร 
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สรุปไดวา ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและระบบตลาด หากไมมีการแทรกแซงไมมีการ

กํากับ ก็จะนําไปสูความไมสมดุล ความไมยั่งยืนได จึงตองมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทาง

ในการบริหารเพื่อรูเทาทันโลกาภิวัตน 

 

2.4สรุป 

บทนี้อภิปรายถึงความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานใหประชาชนชาวไทย การที่ปรัชญาไดรับการยอมรับทั้งในแงกรอบความคิดและการปฏิบัติใน

สังคมไทยเชนนี้ เปนเพราะปรัชญานี้มาจากประสบการณที่เปนจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ 
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เชนกัน    
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ดําเนินชีวิต หรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีความเหมาะสมหรือไม จะมีความสมดุล ยั่งยืนหรือไม มีความเสี่ยง

และการเตรียมรับความเสี่ยงอยางไร 

 

 
 

19 บทท่ี 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาและความหมาย 

ทั้งน้ีความเขาใจใน 3 องคประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเปนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะทํา

ใหผูนําไปใชมีความชัดเจนในการประยุกต สามารถปรับใชไดกับบริบทที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม มี

แนวทางปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน ทําใหการขับเคลื่อนสรางความพอเพียงในประเทศมีพลัง และเมื่อนําไปใชใน

การบริหารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะมีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

ในบทตอๆไปจะวิเคราะหและเสนอวา เศรษฐศาสตรมีเนื้อหาที่จะสรางองคประกอบของภาคพอเพียง

ตามหลักสามหวง สองเงื่อนไขนี้อยางไรบาง จะตองมีความรูเพิ่มเติมอะไรจากหลักเศรษฐศาสตรพื้นฐาน และ

ปรัชญาฯจะนําไปประยุกตใชกับการบริหารการพัฒนาตามวิทยาการสมัยใหมอยางไร 
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บ��ี� 3 

ความมีเหตมีุผลกบัหลกัเศรษฐศาสตร ์
 

องคประกอบท่ีเปนหวงหนึ่งของปรัชญาฯคือความมีเหตุมีผล  ตามนัยยะของปรัชญาฯความมีเหตุมีผล

เปนการที่จะใชขอมูลความรูและประสบการณ ทําความเขาใจถึงผลตอเนื่องของการตัดสินใจของเราทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว ทั้งตอตนเอง คนอื่น และสังคม  บทนี้จะชี้วาการเรียนเศรษฐศาสตรสามารถสรางความมีเหตุ

มีผลตามปรัชญาฯไดอยางไร โดยสวนแรกจะอภิปรายมโนทัศนทางเศรษฐศาสตรท่ีชวยในการตัดสินใจอยางมี

เหตุผล  สวนตอ ๆ ไปเปนมรรควิถีทางเศรษฐศาสตรคือ โครงสรางของแบบจําลองและทฤษฎี และตรรกะ

พื้นฐานที่จะสรางความคิดที่เปนวิทยาศาสตรความรูเรื่องผลกระทบภายนอกที่ทําใหการตัดสินใจควรคํานึงถึง

ผูอื่น  สวนสุดทายอภิปรายถึงการตัดสินใจที่สรางปญหาจริยวิบัติ  บทนี้จะแสดงวา  การศึกษาเศรษฐศาสตรมี

มรรควิธีและเนือ้หาที่ชวยใหการตัดสินใจมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

3.1หลักการสําคัญทางเศรษฐศาสตรเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจ1 

เนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรมีหลักการพื้นฐานที่ชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจที่มีความเหมาะสม ที่คน

ทั่วไปควรจะใชในการตัดสินใจและสามารถใชเปนพื้นฐานชวยในการทําสรางเหตุผลในการตัดสินใจได 

ทรัพยากรมีจํากัด เมื่อตัดสินใจทําไดอยางหนึ่งก็จะไมไดทําอยางหนึ่ง (tradeoff-แลกไดอยาง
เสียอยาง) 

เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัด ไมสามารถจะสนองใหทุกคนได เมื่อใชทรัพยากรไปดานหนึ่งก็จะไม

สามารถใชอยางอื่นได  ทรัพยากรที่จํากัดที่ชัดเจนคือดานเวลา คนเรามีขอจํากัดไมสามารถจะไดทุกอยางที่

ตองการในเวลาเดียวกันได เมื่อเราทําอะไรอยางหนึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเราก็จะไมไดกิจกรรมอยางอื่น หรือเมื่อ

เรามีเงินจํากัดเราเลือกซื้อหรือบริโภคสินคาหนึ่งแลวก็จะไมไดบริโภคสินคาอ่ืน   

ลักษณะดังกลาวนี้คือสิ่งที่มักจะพูดกันวาไมมีของฟรี (There is no free lunch.)2เพราะแมวาเราจะ

ไดอะไรเปลาๆ แตตองมีทรัพยากรที่ใชในการผลิตของนั้นและไมไดนําไปใชผลิตของอยางอื่น เมื่อเราไดใชคน

อื่นก็ไมไดใช 

                                                           
1สวนนี้ปรับจาก ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2552) 

2ถาจะตีความหมายอยางตรงตัวตามศัพทคือ ถึงจะมีคนเลี้ยงขาวกลางวันเรา เราก็ไมไดใชเวลาไปทําอยางอื่นเชน ดูหนัง หรือ
อาจจะไมไดทานอาหารที่เราชอบเพราะไมไดเลือกเองถึงเราไมตองจายคาอาหารแตก็มีคาใชจายอื่นแฝงอยู 

22
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อาจจะไมไดทานอาหารที่เราชอบเพราะไมไดเลือกเองถึงเราไมตองจายคาอาหารแตก็มีคาใชจายอื่นแฝงอยู 
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แมกระทั่งพระภิกษุที่ไมตองอาศัยวัตถุก็อยูภายใตกฎนี้ เพราะเวลามีจํากัดดังกลาวแลว เมื่อตัดสินใจ

วาตอนบายจะจําวัดเพื่อพักผอนก็จะไมไดทําการศึกษาธรรม หรือหากจะตัดสินใจไปพิธีงานศพก็จะไมสามารถ

ใชเวลาในการพักผอนหรือทํากิจกรรมอยางอ่ืนได 

การตัดสินใจของนักศึกษาในการเรียนหลายประการสะทอนถึงหลักการอันนี้ ตัวอยางเชนการเลือก

วิชาเรียน หากเรียนภาคการศึกษาสุดทาย ในทายที่สุด สิ่งที่ตองทําภาคนิพนธและเรียนอีกหนึ่งวิชา  นักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตรอยากจะเรียนวิชาการเงินเพราะทําภาคนิพนธทางการเงิน แตคณะเปดวิชาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจที่เปนวิชาใหมและอาจจะเปดเฉพาะภาคการศึกษานี้ นักศึกษาก็อยากเรียน

วิชาเศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน เมื่อนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดแลวก็จะไมไดเรียนอีกวิชาหนึ่ง 

เมื่อนักศึกษาใกลสอบ นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการมักจะตองสอบหลายวิชาในอาทิตยเดียวกัน 

เพราะระยะเวลาในการจัดเวลาสอบมีขอจํากัดมากกวานักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการนักศึกษาตองเลือกวาจะ

แบงเวลาการศึกษา และมักจะตองเลือกวาจะเนนวิชาอะไร บางคนอาจจะใชหลักการวาวิชาที่มีโอกาสไดเกรดดี

จะเนนมากเพื่อทําเกรดดีๆในวิชานั้น บางคนก็อาจจะเนนวาเนนวิชาที่ยังเขาใจไมดีนัก เพราะวาอยากจะไมให

เกรดวิชานั้นไมดี ทั้งหมดนี้เปนเพราะเมื่อเตรียมตัววิชาใดก็จะไมไดเตรียมตัวอีกวิชาหนึ่ง 

ในดานนโยบายสังคมเองก็มีขอจํากัดของทรัพยากรเชนกัน หากสังคมความเทาเทียมกัน รัฐก็ตองมีการ

จัดสรรทรัพยากรใหคนจนมากขึ้น รัฐบาลตองเก็บภาษีคนที่รายไดสูงๆ นํามาสรางสินคาสาธารณูปโภคหรือ

คาใชจายสวัสดิการผูที่มีรายไดนอย แตการเก็บภาษีลักษณะนี้อาจทําใหมีแรงจูงใจใหลงทุนนอยลง แรงจูงใจใน

การทํางานลดลงคือการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลง  การไดความเทาเทียมกันที่ดีขึ้นในกรณีนี้ก็อาจตองเลือก

การอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่นอยลงเปนการแลกไดแลกเสียเชนกัน 

หลักการนี้ไมไดบอกเราวาเราควรจะตัดสินใจอยางไร หรือชวยในการเลือกทางใดทางหนึ่ง  แตมี

ความสําคัญมากเพราะวาเราจะตัดสินใจอยางเหมาะสมรอบคอบก็เมื่อเขาใจวาเรามีทางเลือกทั้งหมดอะไรบาง 

และเมื่อทําอะไรแลวจะตองเสียอะไรบาง (trade off) การจะดําเนินนโยบายสาธารณะใดก็ตองพิจารณา

ทางเลือกทั้งหมด 

ตนทุนของสิ่งตางๆ คือ คาเสียโอกาสของสิ่งนั้น 

เมื่อพูดถึงตนทุน (cost) คนทั่วไปจะนึกถึงตนทุนที่เปนตัวเงิน เปนเงินที่จายไปเพื่อไดสินคาหรือบริการ 

แตในทางเศรษฐศาสตรตนทุนคือทรัพยากรที่เราใชเพื่อใหสินคาและบริการนั้น เพราะหากวาเราสามารถนํา

ทรัพยากรนั้นทําอยางอื่นถาไมมาผลิตสินคานี้ ตนทุนในทางเศรษฐศาสตรจึงเปน ตนทุนคาเสียโอกาส

(opportunity costs)ตนทุน(ในรูปทรัพยากรที่ใชไป) ของทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไมไดทําเนื่องจากเราใช

ทรัพยากรมาทําสิ่งที่เราทําหรือใชอยู(ที่เราเสียโอกาสไป) 

ตัวอยางเชน เมื่อเราเลือกเรียนปริญญาโทในวันเวลาราชการตนทุนของการเรียนปริญญาโทไมใชแคคา

หนวยกิตหรือคาธรรมเนียมตางๆที่เปนตัวเงินเทานั้น แตหากการที่เรามาเรียนแลวเราตัดสินใจเรียนเต็มเวลาไม
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ทํางาน เราจะเสียโอกาสที่จะไดรายไดจากการทํางาน ดังนั้นตนทุนของการมาเรียนปริญญาโทของเรา จึงมีทั้ง

ตนทุนที่เปนตัวเงินเกี่ยวกับการเรียน และรายไดท่ีควรจะไดหากไมเลือกเรียนแตไปทํางานในชวงเวลาที่เรียน 

สิ่งที่ตองระวังในการพิจารณาตนทุนคาเสียโอกาส คือตองเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมนั้น

หรือผลิตสินคานั้นจริงๆ เชนในเรื่องการเรียนปริญญาโท หากเราอยูตางจังหวัดแลวตองเชาบานตอนเรียนที่

กรุงเทพฯเปนตนทุนหรือไม  หากเราตั้งใจมาอยูที่กรุงเทพฯอยูแลว การเชาบานนี้จะตองทําไมวาจะเรียน

หรือไมก็จะไมเปนตนทุนของการเรียน แตถาหากวาเปนการเชาเพราะตองเรียนหนังสือ ก็ตองเปนตนทุน 

ดาราหรือนักกีฬาหลายคนจะไมเรียนในระดับมหาวิทยาลัย บางคนเขาเรียนแตก็ไมเรียนจนจบ เชน  

Tiger Woodsคําอธิบายที่สําคัญประการหนึ่งคือเพราะตนทุนคาเสียโอกาสสูง การที่ดาราหรือนักกีฬาเหลานี้

จะขาดรายไดที่ควรจะไดเพราะใชเวลาในการเรียนหนังสือ กลาวอีกนัยยะหนึ่งคือ ตนทุนในการเรียนใน

มหาวิทยาลัยของดาราหรือนักกีฬาพวกนี้สูงกวานักศึกษาทั่วไปมาก 

การตัดสินใจที่เหมาะเปนแบบการวิเคราะหสวนเพิ่ม (incremental or marginal  analysis) 

การจะตัดสินใจในเรื่องใดจะตองพิจารณาไปขางหนาจากจุดที่อยูในปจจุบัน (at the margin) และ

วิเคราะหวาเมื่อเปลี่ยนไปแตละขั้นผลจะเปนอยางไร (incremental analysis) 

การคิดแบบนี้ทําใหไมเอาตนทุนจมมาคิด และชวยในการตัดสินใจที่มองตนทุนและประโยชนของการ

เปลี่ยนแปลงของทางเลือกตางๆไดอยางถูกตอง 

ตัวอยางเชนสายการบินมีตนทุนเฉลี่ยในการบินเสนทางหนึ่ง (หากผูโดยสารเต็ม 150 คน) เทากับ 

5,000 บาท หากมีผูโดยสารขึ้นเครื่องแลว 100 คน ยังมีที่วางอยูมาก  หากมีผูโดยสารรออยู (stand by) สาย

การบินจะเก็บคาโดยสารต่ํากวาตนทุนเฉลี่ยได เชน เก็บ 3,000 บาท เพราะจากสภาพท่ีเปนอยูการเพ่ิม

ผูโดยสารหนึ่งคน ตนทุนแทบไมเพิ่มเลย เพราะคาน้ํามัน คากัปตัน พนักงานตอนรับ คาเสื่อมราคาจะไม

เปลี่ยนแปลง คาใชจายที่เพิ่มเปนคาน้ําและอาหาร  การเก็บ 3,000 บาทเปนตามหลักของการวิเคราะหสาย

การบินก็ไดกําไร 

 ตนทุนจม(sunk cost) หมายถึงตนทุนที่เกิดขึ้นแลวและจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะตัดสินใจ

อยางไร ตนทุนลักษณะนี้จะไมนํามาพิจารณาในการวิเคราะหหนวยสุดทาย เพราะไมมีผลตอการตัดสินใจ เชน  

หากนักศึกษาเรียนมาสามภาคการศึกษา ตองเรียนอีกหนึ่งภาคการศึกษา และจะตัดสินใจวาจะเรียนตอจนจบ

หรือไม (อาจจะเพราะมีโอกาสทํางาน โอกาสเรียนตางประเทศ หรือ เกรดไมดีหากเรียนแลวเกรดเฉล่ียไมถึงก็

จะหมดสภาพนักศึกษา) การตัดสินใจนี้จะไมนําคาใชจายตั้งแตภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาที่สามมา

คิด เพราะไมวาเราจะตัดสินในเรียนตอหรือไม ตนทุนเหลานั้นไมเปลี่ยนแปลง เราจะไมไดคืนมา ตนทุนที่ตอง

นํามาคิดคือตนทุนคาเสียโอกาสที่จะตองใชในการเรียนเทอมสุดทาย ในการกําหนดนโยบายจะตองนึกถึง

ประโยชนและตนทุนของนโยบายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะมูลคาสวนเพิ่ม เมื่อจะดูความคุมคาของนโยบาย ไมนํา

ตนทุนในอดีตมาคิด 

01���������������.indd   24 2/25/58 BE   10:01 PM



บทที่ 3 ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร์

25

 24 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร และการบริหารการ

พัฒนา 

แมกระทั่งพระภิกษุที่ไมตองอาศัยวัตถุก็อยูภายใตกฎนี้ เพราะเวลามีจํากัดดังกลาวแลว เมื่อตัดสินใจ

วาตอนบายจะจําวัดเพื่อพักผอนก็จะไมไดทําการศึกษาธรรม หรือหากจะตัดสินใจไปพิธีงานศพก็จะไมสามารถ

ใชเวลาในการพักผอนหรือทํากิจกรรมอยางอ่ืนได 

การตัดสินใจของนักศึกษาในการเรียนหลายประการสะทอนถึงหลักการอันนี้ ตัวอยางเชนการเลือก

วิชาเรียน หากเรียนภาคการศึกษาสุดทาย ในทายที่สุด สิ่งที่ตองทําภาคนิพนธและเรียนอีกหนึ่งวิชา  นักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตรอยากจะเรียนวิชาการเงินเพราะทําภาคนิพนธทางการเงิน แตคณะเปดวิชาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจที่เปนวิชาใหมและอาจจะเปดเฉพาะภาคการศึกษานี้ นักศึกษาก็อยากเรียน

วิชาเศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน เมื่อนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดแลวก็จะไมไดเรียนอีกวิชาหนึ่ง 

เมื่อนักศึกษาใกลสอบ นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการมักจะตองสอบหลายวิชาในอาทิตยเดียวกัน 

เพราะระยะเวลาในการจัดเวลาสอบมีขอจํากัดมากกวานักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการนักศึกษาตองเลือกวาจะ

แบงเวลาการศึกษา และมักจะตองเลือกวาจะเนนวิชาอะไร บางคนอาจจะใชหลักการวาวิชาที่มีโอกาสไดเกรดดี

จะเนนมากเพื่อทําเกรดดีๆในวิชานั้น บางคนก็อาจจะเนนวาเนนวิชาที่ยังเขาใจไมดีนัก เพราะวาอยากจะไมให

เกรดวิชานั้นไมดี ทั้งหมดนี้เปนเพราะเมื่อเตรียมตัววิชาใดก็จะไมไดเตรียมตัวอีกวิชาหนึ่ง 

ในดานนโยบายสังคมเองก็มีขอจํากัดของทรัพยากรเชนกัน หากสังคมความเทาเทียมกัน รัฐก็ตองมีการ

จัดสรรทรัพยากรใหคนจนมากขึ้น รัฐบาลตองเก็บภาษีคนที่รายไดสูงๆ นํามาสรางสินคาสาธารณูปโภคหรือ

คาใชจายสวัสดิการผูที่มีรายไดนอย แตการเก็บภาษีลักษณะนี้อาจทําใหมีแรงจูงใจใหลงทุนนอยลง แรงจูงใจใน

การทํางานลดลงคือการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลง  การไดความเทาเทียมกันที่ดีขึ้นในกรณีนี้ก็อาจตองเลือก

การอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่นอยลงเปนการแลกไดแลกเสียเชนกัน 

หลักการนี้ไมไดบอกเราวาเราควรจะตัดสินใจอยางไร หรือชวยในการเลือกทางใดทางหนึ่ง  แตมี

ความสําคัญมากเพราะวาเราจะตัดสินใจอยางเหมาะสมรอบคอบก็เมื่อเขาใจวาเรามีทางเลือกทั้งหมดอะไรบาง 

และเมื่อทําอะไรแลวจะตองเสียอะไรบาง (trade off) การจะดําเนินนโยบายสาธารณะใดก็ตองพิจารณา

ทางเลือกทั้งหมด 

ตนทุนของสิ่งตางๆ คือ คาเสียโอกาสของสิ่งนั้น 

เมื่อพูดถึงตนทุน (cost) คนทั่วไปจะนึกถึงตนทุนที่เปนตัวเงิน เปนเงินที่จายไปเพื่อไดสินคาหรือบริการ 

แตในทางเศรษฐศาสตรตนทุนคือทรัพยากรที่เราใชเพื่อใหสินคาและบริการนั้น เพราะหากวาเราสามารถนํา

ทรัพยากรนั้นทําอยางอื่นถาไมมาผลิตสินคานี้ ตนทุนในทางเศรษฐศาสตรจึงเปน ตนทุนคาเสียโอกาส

(opportunity costs)ตนทุน(ในรูปทรัพยากรที่ใชไป) ของทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไมไดทําเนื่องจากเราใช

ทรัพยากรมาทําสิ่งที่เราทําหรือใชอยู(ที่เราเสียโอกาสไป) 

ตัวอยางเชน เมื่อเราเลือกเรียนปริญญาโทในวันเวลาราชการตนทุนของการเรียนปริญญาโทไมใชแคคา

หนวยกิตหรือคาธรรมเนียมตางๆที่เปนตัวเงินเทานั้น แตหากการที่เรามาเรียนแลวเราตัดสินใจเรียนเต็มเวลาไม
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ทํางาน เราจะเสียโอกาสที่จะไดรายไดจากการทํางาน ดังนั้นตนทุนของการมาเรียนปริญญาโทของเรา จึงมีทั้ง

ตนทุนที่เปนตัวเงินเกี่ยวกับการเรียน และรายไดท่ีควรจะไดหากไมเลือกเรียนแตไปทํางานในชวงเวลาที่เรียน 

สิ่งที่ตองระวังในการพิจารณาตนทุนคาเสียโอกาส คือตองเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมนั้น

หรือผลิตสินคานั้นจริงๆ เชนในเรื่องการเรียนปริญญาโท หากเราอยูตางจังหวัดแลวตองเชาบานตอนเรียนที่

กรุงเทพฯเปนตนทุนหรือไม  หากเราตั้งใจมาอยูที่กรุงเทพฯอยูแลว การเชาบานนี้จะตองทําไมวาจะเรียน

หรือไมก็จะไมเปนตนทุนของการเรียน แตถาหากวาเปนการเชาเพราะตองเรียนหนังสือ ก็ตองเปนตนทุน 

ดาราหรือนักกีฬาหลายคนจะไมเรียนในระดับมหาวิทยาลัย บางคนเขาเรียนแตก็ไมเรียนจนจบ เชน  

Tiger Woodsคําอธิบายที่สําคัญประการหนึ่งคือเพราะตนทุนคาเสียโอกาสสูง การที่ดาราหรือนักกีฬาเหลานี้

จะขาดรายไดที่ควรจะไดเพราะใชเวลาในการเรียนหนังสือ กลาวอีกนัยยะหนึ่งคือ ตนทุนในการเรียนใน

มหาวิทยาลัยของดาราหรือนักกีฬาพวกนี้สูงกวานักศึกษาทั่วไปมาก 

การตัดสินใจที่เหมาะเปนแบบการวิเคราะหสวนเพิ่ม (incremental or marginal  analysis) 

การจะตัดสินใจในเรื่องใดจะตองพิจารณาไปขางหนาจากจุดที่อยูในปจจุบัน (at the margin) และ

วิเคราะหวาเมื่อเปลี่ยนไปแตละขั้นผลจะเปนอยางไร (incremental analysis) 

การคิดแบบนี้ทําใหไมเอาตนทุนจมมาคิด และชวยในการตัดสินใจที่มองตนทุนและประโยชนของการ

เปลี่ยนแปลงของทางเลือกตางๆไดอยางถูกตอง 

ตัวอยางเชนสายการบินมีตนทุนเฉลี่ยในการบินเสนทางหนึ่ง (หากผูโดยสารเต็ม 150 คน) เทากับ 

5,000 บาท หากมีผูโดยสารขึ้นเครื่องแลว 100 คน ยังมีที่วางอยูมาก  หากมีผูโดยสารรออยู (stand by) สาย

การบินจะเก็บคาโดยสารต่ํากวาตนทุนเฉลี่ยได เชน เก็บ 3,000 บาท เพราะจากสภาพที่เปนอยูการเพิ่ม

ผูโดยสารหนึ่งคน ตนทุนแทบไมเพิ่มเลย เพราะคาน้ํามัน คากัปตัน พนักงานตอนรับ คาเสื่อมราคาจะไม

เปลี่ยนแปลง คาใชจายที่เพิ่มเปนคาน้ําและอาหาร  การเก็บ 3,000 บาทเปนตามหลักของการวิเคราะหสาย

การบินก็ไดกําไร 

 ตนทุนจม(sunk cost) หมายถึงตนทุนที่เกิดขึ้นแลวและจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะตัดสินใจ

อยางไร ตนทุนลักษณะนี้จะไมนํามาพิจารณาในการวิเคราะหหนวยสุดทาย เพราะไมมีผลตอการตัดสินใจ เชน  

หากนักศึกษาเรียนมาสามภาคการศึกษา ตองเรียนอีกหนึ่งภาคการศึกษา และจะตัดสินใจวาจะเรียนตอจนจบ

หรือไม (อาจจะเพราะมีโอกาสทํางาน โอกาสเรียนตางประเทศ หรือ เกรดไมดีหากเรียนแลวเกรดเฉลี่ยไมถึงก็

จะหมดสภาพนักศึกษา) การตัดสินใจนี้จะไมนําคาใชจายตั้งแตภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาที่สามมา

คิด เพราะไมวาเราจะตัดสินในเรียนตอหรือไม ตนทุนเหลานั้นไมเปลี่ยนแปลง เราจะไมไดคืนมา ตนทุนที่ตอง

นํามาคิดคือตนทุนคาเสียโอกาสที่จะตองใชในการเรียนเทอมสุดทาย ในการกําหนดนโยบายจะตองนึกถึง

ประโยชนและตนทุนของนโยบายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะมูลคาสวนเพิ่ม เมื่อจะดูความคุมคาของนโยบาย ไมนํา

ตนทุนในอดีตมาคิด 
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คนทั่วไปจะตอบสนองกับแรงจูงใจ (incentive) 

คนเราตัดสินใจตามประโยชนและตนทุนที่จะไดรับ เมื่อมีอะไรทําใหตนทุนหรือประโยชนเปลี่ยน ทําให

แรงจูงใจเปลี่ยนไปเราก็จะปรับพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของเราใหตนเองดีข้ึน   

แรงจูงใจจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได โดยแรงจูงใจนี้นอกจากจะมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแลว 

ยังมีแรงจูงใจทางสังคม (social incentive) ดวยคือทําแลวรูสึกวาคนอื่นจะวาเราไมดี กับ แรงจูงใจทาง

จริยธรรม (moral incentive) คือ เราทําเองแลวเรารูสึกไมดี ยกตัวอยางเชน การโกงการสอบ ถาสมมุติวาไมมี

การคุมสอบเลย จะมีการโกงในการสอบอยางแนนอนแตไมใชนักศึกษาทุกคนจะโกง 

นักเศรษฐศาสตรสนใจเรื่องจริยธรรมมานานแลว มีการศึกษาพฤติกรรมของคน และพบวาคนหลาย

คนจะมีพฤติกรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมดวย  ดังนั้นจึงไมทําผิด แมวาจะไมมีใครเห็น (ขอสังเกตงายๆคือคน

ไทยสวนใหญจะไมขโมยของแมวาจะมีโอกาสหรือหลายคนจะไมทิ้งขยะเกลื่อนกลาด) 

ดังนั้นระบบสังคมที่สรางคุณธรรมที่ดีทําใหคนตระหนักไดวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด ทําไปจะถูกตําหนิหรือ

ลงโทษ และสิ่งใดทําแลวไดรับการสรรเสริญ ก็จะเปนการใหแรงจูงใจในพฤติกรรมของคนในสังคมได  แรงจูงใจ

ทางสังคมนี้เปนสิ่งที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนน 

อยางไรก็ตามราคาก็เปนแรงจูงใจที่สําคัญ เมื่อราคาน้ํามันแพงอยางตอเนื่อง ตนทุนการใชรถขนาด

ใหญจะสูง คนก็จะปรับตัวใชรถยนตคันเล็กลง หรือในกรณีที่ราคาน้ํามันบางประเภท เชนเบนซินมีราคาเพิ่มขึ้น

เร็วกวาน้ํามันชนิดอื่น เชน ดีเซล คนก็จะปรับตัวไปใชน้ํามันที่มีราคาโดยเปรียบเทียบถูกกวา เราจึงพบวารถที่

ใชน้ํามันดีเซลมียอดขายเพ่ิมมากกวารถที่ใชน้ํามันเบนซินในชวงที่ราคาน้ํามันแพง 

 แรงจูงใจบางอยางก็ยากจะคาดเดาได เชน การบังคับใหรัดเข็มขัดนิรภัย คนทั่วไปก็เห็นดวยวาจะชวย

ปองกันการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุ แตสิ่งที่คนทั่วไปไมไดคิดคือ ทําใหคนมีความประมาทมากขึ้น ขับรถ

เร็วขึ้น ที่สหรัฐอเมริกามีการศึกษาพบวา เมื่อมีกฎหมายบังคับใหรัดเข็มขัดนิรภัย อุบัติเหตุทางรถยนตสูงขึ้น  

ทั้งนี้เพราะวาเมื่อรัดเข็มขัดแลว อันตรายจากอุบัติเหตุตอคนขับลดลง คนขับรถเร็วขึ้น อุบัติเหตุกลับมากขึ้น  

และพบวามีผลตอคนเดินถนนในทางท่ีไมดี3 

หลักเศรษฐศาสตรธรรมชาติดังกลาวจะชวยใหเราตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากร

อยางมีประโยชนสูงสุดไดในเรื่องทั่วไป ไมใชเฉพาะในประเด็นทางเศรษฐกิจ 

 

                                                           
3Peltzman,  (1975) 

 27 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

3.2 ทฤษฎีและแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร ์
 

มรรควิธีทางเศรษฐศาสตรการสรางองคความรูทางเศรษฐศาสตร เปนการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

เพื่อตอบปญหาปรากฏการณทางสังคม โดยเนนที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ อาจอธิบายวิธีการทาง

เศรษฐศาสตรไดตามรูป 3.1   

การสรางองคความรูคือการสรางทฤษฎี โดยทฤษฎีเปนเนื้อหาหลักที่ทําใหมโนทัศนตางๆ ในศาสตรมี

ชีวิตชีวาผูกโยงเปนเรื่องราวได หลักการเศรษฐศาสตรจึงเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับทฤษฎีตางๆ ของ

เศรษฐศาสตรนั่นเองการเรียนเศรษฐศาสตรก็คือการท่ีจะทําความเขาใจ(หรือสราง)ทฤษฎี มโนทัศนทาง

เศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายปรากฏการณของสังคมนั้นเอง เพื่อความชัดเจนจะอธิบายองคประกอบตาง ๆ ตอไป 

มโนทัศน 

การจะเรียนศาสตรไหน พื้นฐานตองเขาใจมโนทัศนในเรื่องที่ศึกษาในศาสตรนั้น ทฤษฎีและ

แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรก็จะประกอบดวย มโนทัศน (concept) ทางเศรษฐศาสตร ทั้งนี้มโนทัศนโดย

ความหมายก็คือแนวคิดหรือศัพททางเศรษฐศาสตรที่อธิบายเทคนิคในเรื่องเฉพาะของศาสตรนั้น ไมวาจะเปน

เรื่องของปรากฏการณ พฤติกรรม ความสัมพันธของขอมูล หรือเทคนิคของการวิเคราะห 

ตัวอยางของมโนทัศนในทางเศรษฐศาสตร เชน 

อุปสงค (demand) อุปทาน (supply)ตนทุนหนวยสุดทาย (marginal cost)รายรับหนวยสุดทาย 

(marginal revenue)สินคาสาธารณะ (public goods) ตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) 

จะเห็นไดวามีขอสังเกตที่สําคัญคือ 

มโนทัศนในแตละศาสตร เปนสิ่งที่มีความหมายเฉพาะ ซึ่งผูที่จะศึกษาในศาสตรนั้นตองเขาใจดวย

ตนเอง เชน คําวา “กําไร (profit)” ทางเศรษฐศาสตรกับในทางบัญชีมีความหมายตางกัน และคําวา“คาเชา

รูป 3.1 กระบวนการสรางทฤษฎี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทดสอบ  
(testing) 

การนิรนัย  
(deduction) 

นามธรรม  
(abstraction) 

โลกท่ีเปนจริง แบบจําลอง 

- ขอสรุป 
- ขอสันนิษฐาน 
- การคาดการณ 
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คนทั่วไปจะตอบสนองกับแรงจูงใจ (incentive) 

คนเราตัดสินใจตามประโยชนและตนทุนที่จะไดรับ เมื่อมีอะไรทําใหตนทุนหรือประโยชนเปลี่ยน ทําให

แรงจูงใจเปลี่ยนไปเราก็จะปรับพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของเราใหตนเองดีข้ึน   

แรงจูงใจจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได โดยแรงจูงใจนี้นอกจากจะมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแลว 

ยังมีแรงจูงใจทางสังคม (social incentive) ดวยคือทําแลวรูสึกวาคนอื่นจะวาเราไมดี กับ แรงจูงใจทาง

จริยธรรม (moral incentive) คือ เราทําเองแลวเรารูสึกไมดี ยกตัวอยางเชน การโกงการสอบ ถาสมมุติวาไมมี

การคุมสอบเลย จะมีการโกงในการสอบอยางแนนอนแตไมใชนักศึกษาทุกคนจะโกง 

นักเศรษฐศาสตรสนใจเรื่องจริยธรรมมานานแลว มีการศึกษาพฤติกรรมของคน และพบวาคนหลาย

คนจะมีพฤติกรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมดวย  ดังนั้นจึงไมทําผิด แมวาจะไมมีใครเห็น (ขอสังเกตงายๆคือคน

ไทยสวนใหญจะไมขโมยของแมวาจะมีโอกาสหรือหลายคนจะไมทิ้งขยะเกลื่อนกลาด) 

ดังนั้นระบบสังคมที่สรางคุณธรรมที่ดีทําใหคนตระหนักไดวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด ทําไปจะถูกตําหนิหรือ

ลงโทษ และสิ่งใดทําแลวไดรับการสรรเสริญ ก็จะเปนการใหแรงจูงใจในพฤติกรรมของคนในสังคมได  แรงจูงใจ

ทางสังคมนี้เปนสิ่งที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนน 

อยางไรก็ตามราคาก็เปนแรงจูงใจที่สําคัญ เมื่อราคาน้ํามันแพงอยางตอเนื่อง ตนทุนการใชรถขนาด

ใหญจะสูง คนก็จะปรับตัวใชรถยนตคันเล็กลง หรือในกรณีที่ราคาน้ํามันบางประเภท เชนเบนซินมีราคาเพิ่มขึ้น

เร็วกวาน้ํามันชนิดอื่น เชน ดีเซล คนก็จะปรับตัวไปใชน้ํามันที่มีราคาโดยเปรียบเทียบถูกกวา เราจึงพบวารถที่

ใชน้ํามันดีเซลมียอดขายเพ่ิมมากกวารถที่ใชน้ํามันเบนซินในชวงที่ราคาน้ํามันแพง 

 แรงจูงใจบางอยางก็ยากจะคาดเดาได เชน การบังคับใหรัดเข็มขัดนิรภัย คนทั่วไปก็เห็นดวยวาจะชวย

ปองกันการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุ แตสิ่งที่คนทั่วไปไมไดคิดคือ ทําใหคนมีความประมาทมากขึ้น ขับรถ

เร็วขึ้น ที่สหรัฐอเมริกามีการศึกษาพบวา เมื่อมีกฎหมายบังคับใหรัดเข็มขัดนิรภัย อุบัติเหตุทางรถยนตสูงขึ้น  

ทั้งนี้เพราะวาเมื่อรัดเข็มขัดแลว อันตรายจากอุบัติเหตุตอคนขับลดลง คนขับรถเร็วขึ้น อุบัติเหตุกลับมากขึ้น  

และพบวามีผลตอคนเดินถนนในทางท่ีไมดี3 

หลักเศรษฐศาสตรธรรมชาติดังกลาวจะชวยใหเราตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากร

อยางมีประโยชนสูงสุดไดในเรื่องทั่วไป ไมใชเฉพาะในประเด็นทางเศรษฐกิจ 

 

                                                           
3Peltzman,  (1975) 
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3.2 ทฤษฎีและแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร ์
 

มรรควิธีทางเศรษฐศาสตรการสรางองคความรูทางเศรษฐศาสตร เปนการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

เพื่อตอบปญหาปรากฏการณทางสังคม โดยเนนที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ อาจอธิบายวิธีการทาง

เศรษฐศาสตรไดตามรูป 3.1   

การสรางองคความรูคือการสรางทฤษฎี โดยทฤษฎีเปนเนื้อหาหลักที่ทําใหมโนทัศนตางๆ ในศาสตรมี

ชีวิตชีวาผูกโยงเปนเรื่องราวได หลักการเศรษฐศาสตรจึงเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับทฤษฎีตางๆ ของ

เศรษฐศาสตรนั่นเองการเรียนเศรษฐศาสตรก็คือการที่จะทําความเขาใจ(หรือสราง)ทฤษฎี มโนทัศนทาง

เศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายปรากฏการณของสังคมนั้นเอง เพื่อความชัดเจนจะอธิบายองคประกอบตาง ๆ ตอไป 

มโนทัศน 

การจะเรียนศาสตรไหน พื้นฐานตองเขาใจมโนทัศนในเรื่องที่ศึกษาในศาสตรนั้น ทฤษฎีและ

แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรก็จะประกอบดวย มโนทัศน (concept) ทางเศรษฐศาสตร ทั้งนี้มโนทัศนโดย

ความหมายก็คือแนวคิดหรือศัพททางเศรษฐศาสตรที่อธิบายเทคนิคในเรื่องเฉพาะของศาสตรนั้น ไมวาจะเปน

เรื่องของปรากฏการณ พฤติกรรม ความสัมพันธของขอมูล หรือเทคนิคของการวิเคราะห 

ตัวอยางของมโนทัศนในทางเศรษฐศาสตร เชน 

อุปสงค (demand) อุปทาน (supply)ตนทุนหนวยสุดทาย (marginal cost)รายรับหนวยสุดทาย 

(marginal revenue)สินคาสาธารณะ (public goods) ตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) 

จะเห็นไดวามีขอสังเกตที่สําคัญคือ 

มโนทัศนในแตละศาสตร เปนสิ่งที่มีความหมายเฉพาะ ซึ่งผูที่จะศึกษาในศาสตรนั้นตองเขาใจดวย

ตนเอง เชน คําวา “กําไร (profit)” ทางเศรษฐศาสตรกับในทางบัญชีมีความหมายตางกัน และคําวา“คาเชา

รูป 3.1 กระบวนการสรางทฤษฎี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทดสอบ  
(testing) 

การนิรนัย  
(deduction) 

นามธรรม  
(abstraction) 

โลกท่ีเปนจริง แบบจําลอง 

- ขอสรุป 
- ขอสันนิษฐาน 
- การคาดการณ 
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ในทางเศรษฐศาสตร (economic rent)” ในทางเศรษฐศาสตรก็มีความหมายแตกตางจากศาสตรอื่น กลาวคือ 

ในทางเศรษฐศาสตรการเมือง คาเชามีความหมายคลายกับการโกงหรือการบริโภค 

มโนทัศนเปนสิ่งที่สื่อความหมายในศาสตรนั้น และบางครั้งการใชในแตละบริบท (context) ก็อาจให

ความหมายตางกัน เชน อุปสงคในเศรษฐศาสตรจุลภาคกับเศรษฐศาสตรมหภาคก็มีความหมายแตกตางกัน 

มโนทัศนจะมีความหมายที่ดูเหมือนงาย แตมักจะมีความหมายลึกซึ้ง เชนเมื่อกลาวถึงอุปสงค 

(demand) จะตางกับความตองการที่คนทั่วไปพูดถึง เพราะอุปสงคจะหมายถึงความตองการที่เปนจริง

(effective demand) ที่พูดถึงระดับรายไดระดับหนึ่ง และผูบริโภคมีรสนิยมคงที่ ผูบริโภคมีความสามารถจะ

ซื้อสินคาในระดับราคานั้นจริงไมใชแความีความอยาก 

มโนทัศนทางเศรษฐศาสตรจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูศึกษาเศรษฐศาสตรจะตองทําความเขาใจ 

เพื่อที่จะทําความเขาใจในทฤษฎี วิธีการวิเคราะหได และสามารถสื่อสารทางเศรษฐศาสตรได 

แบบจําลอง (Model) 

แบบจําลองหมายถึง การใชขอความหรือสมการคณิตศาสตรจําลองโลกแหงความเปนจริง หรือเปน

การจัดระบบขอเท็จจริงที่ซับซอนใหเปนระบบท่ีชัดเจนเพื่อการศึกษาหรือพยากรณ4 

ทั้งนี้ในความหมายแคบ แบบจําลองจะเปนโครงสรางสําหรับการวิเคราะห ซึ่งประกอบดวยขอสมมติที่

ชวยใหไดขอสรุป เชน ขอสมมติตอไปนี ้

1. ผูบริโภคตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด 

2. สินคาชนิด ก. และ ข. เปนสินคาที่ใชทดแทนกันได 

3. ราคาสินคา ก. ลดลง ในขณะที่ราคาของสินคา ข. ไมเปลี่ยนแปลง 

ขอยุติคือ ผูบริโภคจะซื้อสินคา ก. เพิ่มขึ้นและซื้อสินคา ข.ลดลง 

อีกตัวอยางของแบบจําลองคือแบบจําลองทางคณิตศาสตร เชน แบบจําลองอุปสงคและอุปทาน เมื่อ 

A B C D เปนคาคงท่ี 

อุปทาน= A+ B*ราคา 

อุปสงค= C + D*ราคา 

อุปทาน= อุปสงค 

                                                           
4ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2530) ใหคําจํากัดความวา แบบจําลอง คือ จินตภาพ (image) ท่ีถูกจัดเปนระบบของปรากฏการณ
ชนิดหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง (ของสังคม หรือของระบบเศรษฐกิจ หรือของสถาบัน ฯลฯ) หรือระบบเชิงตรรกะ (logical 
system) ที่ใชแทนปรากฏการณชนิดหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง  
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สิ่งที่ตองทําความเขาใจเสียแตแรกคือ การสรางแบบจําลองเปนการจําลองสภาพที่เปนจริง ดังนั้นจึง

ไมใชสิ่งเดียวกับสภาพที่เปนจริงในโลก แมวาจะเปนการพรรณนาหรืออธิบายสถานการณหรือพฤติกรรมที่

เกิดข้ึนในโลกอยางถูกตอง 

ดังนั้นแบบจําลองจึงเปนการสรุปเนนความสัมพันธของปรากฏการณหรือพฤติกรรมเทาที่จําเปนใน

เหตุการณดังกลาว ในรูปแบบที่เขาใจงาย (simplification) และไมซับซอน 

ประเภทของแบบจําลอง อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้  

แบบจําลองเพื่อการอธิบาย (descriptive model) เปนลักษณะของแบบจําลองที่เสนอลักษณะที่เปน
จริงโดยยอสวนลงมา เชน แผนที่ หรือหนวยยอยของระบบเศรษฐกิจที่แบงไดเปน ภาคครัวเรือนภาคธุรกิจ 
และภาครัฐบาล 

แบบจําลองเพื่อการพยากรณ (predictive model) เปนแบบจําลองที่ใชในการพยากรณ ซึ่งจะไม

จําเปนตองมีสวนของการวิเคราะห เชน การประมาณการแนวโนมในอนาคต (trend) หรือการประมาณการท่ี

เรียกวาการขยายออกไป (extrapolation) 

แบบจําลองเพื่อการวิเคราะห (analytical model) เปนการจําลองกลไกการทํางาน (working 

mechanism)วาองคประกอบแตละตัวสัมพันธกันอยางไร และภายในกลไกทํางานอยางไร นอกจากนี้ 

analytical model ยังสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

แบบจําลองวิเคราะหทั่วไป (general analytical model) เปนแบบจําลองที่มีการวิเคราะหในระดับ

กวาง อาจจะไมมีบริบทเชิงประจักษ เชน วงจรเศรษฐกิจ (circular flow)หรือสมการความพอใจ (utility 

function) 

แบบจําลองเพื่อการวิเคราะหอยางเฉพาะเจาะจง (particular analytical model) เปนแบบจําลองที่

มีการใชเฉพาะกรณี โดยมีรายละเอียดของสาระเชิงประจักษ 

ขอสมมุติในแบบจําลอง 

พื้นฐานของแบบจําลอง (รวมถึงทฤษฎี) ก็คือขอสมมติ (assumption) ซึ่งขอสมมตินั้นมีลักษณะอยู 2 

ประเภทคือ 

1. ขอสมมติที่แสดงความสัมพันธเชิงเหตุผล (functional relation) ของตัวแปรตางๆ ที่สําคัญใน

แบบจําลอง 

2. ขอสมมติที่กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห หรือพฤติกรรมปรากฏการณที่เปนวัตถุประสงคของ

การวิเคราะห 

สําหรับคําถามที่วา “ขอสมมติในแบบจําลองตองเปนจริงหรือไม?” นั้น Milton Friedman เสนอวา

ไมจําเปน และขอสมมตินั้นไมควรจะเปนจริงดวย เพราะเราสรางแบบจําลองก็เพ่ือจะดึงเฉพาะสวนที่สําคัญของ
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ในทางเศรษฐศาสตร (economic rent)” ในทางเศรษฐศาสตรก็มีความหมายแตกตางจากศาสตรอื่น กลาวคือ 

ในทางเศรษฐศาสตรการเมือง คาเชามีความหมายคลายกับการโกงหรือการบริโภค 

มโนทัศนเปนสิ่งที่สื่อความหมายในศาสตรนั้น และบางครั้งการใชในแตละบริบท (context) ก็อาจให

ความหมายตางกัน เชน อุปสงคในเศรษฐศาสตรจุลภาคกับเศรษฐศาสตรมหภาคก็มีความหมายแตกตางกัน 

มโนทัศนจะมีความหมายที่ดูเหมือนงาย แตมักจะมีความหมายลึกซึ้ง เชนเมื่อกลาวถึงอุปสงค 

(demand) จะตางกับความตองการที่คนทั่วไปพูดถึง เพราะอุปสงคจะหมายถึงความตองการที่เปนจริง

(effective demand) ที่พูดถึงระดับรายไดระดับหนึ่ง และผูบริโภคมีรสนิยมคงที่ ผูบริโภคมีความสามารถจะ

ซื้อสินคาในระดับราคานั้นจริงไมใชแความีความอยาก 

มโนทัศนทางเศรษฐศาสตรจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูศึกษาเศรษฐศาสตรจะตองทําความเขาใจ 

เพื่อที่จะทําความเขาใจในทฤษฎี วิธีการวิเคราะหได และสามารถสื่อสารทางเศรษฐศาสตรได 

แบบจําลอง (Model) 

แบบจําลองหมายถึง การใชขอความหรือสมการคณิตศาสตรจําลองโลกแหงความเปนจริง หรือเปน

การจัดระบบขอเท็จจริงที่ซับซอนใหเปนระบบท่ีชัดเจนเพื่อการศึกษาหรือพยากรณ4 

ทั้งนี้ในความหมายแคบ แบบจําลองจะเปนโครงสรางสําหรับการวิเคราะห ซึ่งประกอบดวยขอสมมติที่

ชวยใหไดขอสรุป เชน ขอสมมติตอไปนี ้

1. ผูบริโภคตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด 

2. สินคาชนิด ก. และ ข. เปนสินคาที่ใชทดแทนกันได 

3. ราคาสินคา ก. ลดลง ในขณะที่ราคาของสินคา ข. ไมเปลี่ยนแปลง 

ขอยุติคือ ผูบริโภคจะซื้อสินคา ก. เพิ่มขึ้นและซื้อสินคา ข.ลดลง 

อีกตัวอยางของแบบจําลองคือแบบจําลองทางคณิตศาสตร เชน แบบจําลองอุปสงคและอุปทาน เมื่อ 

A B C D เปนคาคงท่ี 

อุปทาน= A+ B*ราคา 

อุปสงค= C + D*ราคา 

อุปทาน= อุปสงค 

                                                           
4ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2530) ใหคําจํากัดความวา แบบจําลอง คือ จินตภาพ (image) ที่ถูกจัดเปนระบบของปรากฏการณ
ชนิดหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง (ของสังคม หรือของระบบเศรษฐกิจ หรือของสถาบัน ฯลฯ) หรือระบบเชิงตรรกะ (logical 
system) ที่ใชแทนปรากฏการณชนิดหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง  
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สิ่งที่ตองทําความเขาใจเสียแตแรกคือ การสรางแบบจําลองเปนการจําลองสภาพที่เปนจริง ดังนั้นจึง

ไมใชสิ่งเดียวกับสภาพที่เปนจริงในโลก แมวาจะเปนการพรรณนาหรืออธิบายสถานการณหรือพฤติกรรมที่

เกิดข้ึนในโลกอยางถูกตอง 

ดังนั้นแบบจําลองจึงเปนการสรุปเนนความสัมพันธของปรากฏการณหรือพฤติกรรมเทาที่จําเปนใน

เหตุการณดังกลาว ในรูปแบบที่เขาใจงาย (simplification) และไมซับซอน 

ประเภทของแบบจําลอง อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้  

แบบจําลองเพื่อการอธิบาย (descriptive model) เปนลักษณะของแบบจําลองที่เสนอลักษณะที่เปน
จริงโดยยอสวนลงมา เชน แผนที่ หรือหนวยยอยของระบบเศรษฐกิจที่แบงไดเปน ภาคครัวเรือนภาคธุรกิจ 
และภาครัฐบาล 

แบบจําลองเพื่อการพยากรณ (predictive model) เปนแบบจําลองที่ใชในการพยากรณ ซึ่งจะไม

จําเปนตองมีสวนของการวิเคราะห เชน การประมาณการแนวโนมในอนาคต (trend) หรือการประมาณการที่

เรียกวาการขยายออกไป (extrapolation) 

แบบจําลองเพื่อการวิเคราะห (analytical model) เปนการจําลองกลไกการทํางาน (working 

mechanism)วาองคประกอบแตละตัวสัมพันธกันอยางไร และภายในกลไกทํางานอยางไร นอกจากนี้ 

analytical model ยังสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

แบบจําลองวิเคราะหทั่วไป (general analytical model) เปนแบบจําลองที่มีการวิเคราะหในระดับ

กวาง อาจจะไมมีบริบทเชิงประจักษ เชน วงจรเศรษฐกิจ (circular flow)หรือสมการความพอใจ (utility 

function) 

แบบจําลองเพื่อการวิเคราะหอยางเฉพาะเจาะจง (particular analytical model) เปนแบบจําลองที่

มีการใชเฉพาะกรณี โดยมีรายละเอียดของสาระเชิงประจักษ 

ขอสมมุติในแบบจําลอง 

พื้นฐานของแบบจําลอง (รวมถึงทฤษฎี) ก็คือขอสมมติ (assumption) ซึ่งขอสมมตินั้นมีลักษณะอยู 2 

ประเภทคือ 

1. ขอสมมติที่แสดงความสัมพันธเชิงเหตุผล (functional relation) ของตัวแปรตางๆ ที่สําคัญใน

แบบจําลอง 

2. ขอสมมติที่กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห หรือพฤติกรรมปรากฏการณที่เปนวัตถุประสงคของ

การวิเคราะห 

สําหรับคําถามที่วา “ขอสมมติในแบบจําลองตองเปนจริงหรือไม?” นั้น Milton Friedman เสนอวา

ไมจําเปน และขอสมมตินั้นไมควรจะเปนจริงดวย เพราะเราสรางแบบจําลองก็เพ่ือจะดึงเฉพาะสวนที่สําคัญของ
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พัฒนา 

โลกท่ีเปนจริง นอกจากนี้ Friedman ยังเสนอตออีกวา เราไมสนใจหรือไมจําเปนที่จะตองทดสอบขอสมมติ เรา

สนใจที่จะทดสอบเฉพาะการพยากรณ (testing by prediction) 

การจําลองโลกที่เปนจริงนั้น เราตองการทฤษฎีที่มีลักษณะทั่วไป (general) แตถาหากขอสมมติมี

ลักษณะที่สมจริง (realistic) จะทําใหขอสมมตินั้นมีความหมายแคบ เชน เราสมมติใหผูประกอบการทําราวกับ

วาเขามีกําไรสูงสุด และหนวยธุรกิจ (firm) ก็ทําราวกับวามีการแขงขันกันอยางสมบูรณ (perfect 

competition) แตในความเปนจริงเราไมมีทางรูไดวานักธุรกิจคิดอยางไร และเราก็คงหามไมไดวานักธุรกิจทุก

คนจะคิดถึงกําไรสูงสุดเหมือนกันหมด แตเมื่อเราจะพยากรณเราจะสมมติใหเกิดสถานการณเชนนี้ 

ความเปนจริงของขอสมมุติ 

ขอสมมติถือเปนลักษณะอยางหนึ่งทางดานเศรษฐศาสตร ดังนั้นเรื่องราวหรือทฤษฎีตางๆ ในทาง

เศรษฐศาสตรจะเปนกรณีที่เฉพาะเจาะจงเทานั้น ทําใหเกิดประเด็นขึ้น 2 ลักษณะคือ 

1. นักเศรษฐศาสตรบางคนคิดวาขอสมมติไมนาเปนจริง แตก็ยังคงใชอยู 

2. นักเศรษฐศาสตรบางคนใชขอสมมติโดยไมสนใจวาจริงหรือไม (ใชตามความเคยชิน) 

อยางไรก็ตามการใชขอสมมติท่ีถูกตอง จึงมีผลทําใหเราใชหรือเรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตรไดอยางมั่นใจ 

คําถาม ทําไมเราเชื่อ (หรือควรเชื่อ) ในขอสมมติของ  

 ตลาดแขงขันสมบูรณ (ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงตลาดไมใชตลาดแขงขันสมบูรณ) 

 ผูบริโภคตองการความพอใจสูงสุด 

 ผูบริโภคมีเหตุมีผล (rational consumer) คือกอนที่จะใชจายอะไรจะมีการพิจารณาทุกอยาง 

จะเห็นไดวา ทําไมขอสมมติทางเศรษฐศาสตรถึงไมตรงจากความเปนจริง คําตอบคงอยูที่วาทฤษฎีเปน

อยางไร เนื่องจากทฤษฎีใหความรูในลักษณะทั่วไป (general) ไมใชความรูแบบเฉพาะเจาะจง (specific) 

เฉพาะกรณดีังนั้นควรทําใหขอสมมติมิใชเปนกรณีเฉพาะเจาะจงเกินไป มิฉะนั้นก็ควรพิจารณาเปนกรณีไป การ

ที่วิเคราะหโดยตัดรายละเอียดที่ไมจําเปนออก ก็ทําใหมีขอสรุปเปนการทั่วไปได เชน ถาพิจารณาวาโลกกลม

หรือไม ก็ควรจะตองดูจากระยะท่ีหางเพียงพอใหมองเห็นครอบคลุมไปทั่วโลก แตถาดูเฉพาะพื้นที่ที่แคบเกินไป

ก็คงเห็นวาโลกไมกลม หรือการกลาววาผูประกอบการตองการกําไรสูงสุด ก็ควรมองแบบกรณีทั่วไป ซึ่งอาจมี

ผูประกอบการบางคนตองการยอดขายสูงสุดมากกวา เพราะตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แตก็เปน

เพียงบางสวนเทานั้น 

 ในปจจุบันนักเศรษฐศาสตรหลายสํานักคิดวา คงไมมีความจําเปนที่จะตองทดสอบขอสมมติดังกลาว

แลว แตการทดสอบคือทดสอบขอสันนิษฐานหรือการพยากรณจากทฤษฎี  หากการพยากรณยังใชได  ความ

เชื่อมั่นของทฤษฎีก็จะมีสูง  โดยไมตองทดสอบความเปนจริงของขอสมมุติ 
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ทฤษฎี (theory) 

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท  (2530) ใหความหมายวาคือ อรรถาธิบายที่ใชไดทั่วไป (generalized 

explanation) ซึ่งไดผานการทดสอบจนเปนที่ยอมรับทั่วไปในหมูนักวิชาการในศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งใชสําหรับ

การชี้แจงความสัมพันธลักษณะหนึ่งของปรากฏการณประเภทหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง หรือขอความที่

แสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผลของขอเท็จจริงชุดหนึ่ง Silberberg (1990) ใหคําจํากัดความของทฤษฎีไว

วา กลุม (set) ของคําอธิบายหรือพยากรณสิ่งตางๆ ในโลกแหงความเปนจริง อันประกอบดวย 3 สวนคือ ก)

ขอกําหนดฐาน (assertion หรือ postulates) เชน ทฤษฎีอุปสงคมาจากขอกําหนดฐานวาผูบริโภคตองการ

ความพอใจสูงสุด ข) ขอสมมติฐานหรือเงื่อนไขการทดสอบ (assumption หรือ test condition)              

ค) เหตุการณ (events) ที่นิรนัยมาจากขอกําหนดฐาน และขอสมมติฐาน เพื่อนํามาใชเปนขอสันนิษฐาน 

(hypothesis) 

จากตัวอยางความหมายดังกลาวขางตน ถึงแมจะมีความหมายแตกตางกันแตก็พอจะสรุปไดดังนี้  

ทฤษฎี  หมายถึง กลุมขอความนิรนัยสรางขึ้นเพื่ออธิบายสถานการณหรือพฤติกรรม (ทาง

เศรษฐศาสตร) ซึ่งตองมีนัยในการพยากรณที่ปฏิเสธได (refutable) ควรจะมีการทดสอบและเปนที่ยอมรับ

ทั่วไป ตัวอยางของทฤษฎีไดแก ทฤษฎีอุปสงค (เสนอุปสงคลาดลงจากจากซายไปขวา) ทฤษฎีตลาดผูกขาด (มี

การผลิตจํานวนนอย) เปนตน 

ทั้งนี้ ความแตกตางที่สําคัญระหวางทฤษฎีและแบบจําลองคือ ทฤษฎีตองมีการคาดการณ (predict) 

ไดและปฏิเสธ (refute) ได และตองแสดงความสัมพันธกับโลกที่เปนจริง และควรไดรับการยอมรับในระดับ

หนึ่ง 

การอธิบายความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงตางๆก็คือ การสรางทฤษฎี (theorizing) ขอเท็จจริงเปน

ฐานสําหรับการสรางทฤษฎีใหม หรือการปรับปรุงดัดแปลงทฤษฎีที่มีอยูเดิมใหมีความรัดกุมถูกตองมากยิ่งขึ้น 

โดยตัวกลางที่แปรขอเท็จจริงใหอยูในรูปทฤษฎี คือ 

 กฎตางๆ ที่ผูกโยงขอเท็จจริงเขาดวยกัน 

 ขอสันนิษฐานตางๆ ที่นิรนัยจากทฤษฎี 

กฎ หมายถึง ขอเท็จจริงชุดหนึ่งที่เชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยเนนย้ําความสม่ําเสมอในเชิงประจักษจนมี

ความสําคัญมากพอที่จะยกระดับใหเหนือกวาขอสันนิษฐานที่เกี่ยวกับปรากฏการณหรือพฤติกรรมทั่วไป เชน 

เราพบวา ราคาสินคาเพิ่มขึ้น คนจะซื้อสินคาลดลง ซึ่งมีการตั้งเปนกฎแลวคอยหาเหตุผลอธิบายกลายเปน

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

ขอสันนิษฐาน หมายถึง ขอความ (statement of proposition) ที่ไดจากทฤษฎีโดยวิธีการอนุมาน ที่

เกี่ยวกับปรากฏการณหรือพฤติกรรมชุดหนึ่ง ซึ่งเปนขอความที่สามารถนําไปยืนยันหรือพิสูจนไดวาเปนจริง

หรือไม 
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โลกท่ีเปนจริง นอกจากนี้ Friedman ยังเสนอตออีกวา เราไมสนใจหรือไมจําเปนที่จะตองทดสอบขอสมมติ เรา

สนใจที่จะทดสอบเฉพาะการพยากรณ (testing by prediction) 

การจําลองโลกที่เปนจริงนั้น เราตองการทฤษฎีที่มีลักษณะทั่วไป (general) แตถาหากขอสมมติมี

ลักษณะที่สมจริง (realistic) จะทําใหขอสมมตินั้นมีความหมายแคบ เชน เราสมมติใหผูประกอบการทําราวกับ

วาเขามีกําไรสูงสุด และหนวยธุรกิจ (firm) ก็ทําราวกับวามีการแขงขันกันอยางสมบูรณ (perfect 

competition) แตในความเปนจริงเราไมมีทางรูไดวานักธุรกิจคิดอยางไร และเราก็คงหามไมไดวานักธุรกิจทุก

คนจะคิดถึงกําไรสูงสุดเหมือนกันหมด แตเมื่อเราจะพยากรณเราจะสมมติใหเกิดสถานการณเชนนี้ 

ความเปนจริงของขอสมมุติ 

ขอสมมติถือเปนลักษณะอยางหนึ่งทางดานเศรษฐศาสตร ดังนั้นเรื่องราวหรือทฤษฎีตางๆ ในทาง

เศรษฐศาสตรจะเปนกรณีที่เฉพาะเจาะจงเทานั้น ทําใหเกิดประเด็นขึ้น 2 ลักษณะคือ 

1. นักเศรษฐศาสตรบางคนคิดวาขอสมมติไมนาเปนจริง แตก็ยังคงใชอยู 

2. นักเศรษฐศาสตรบางคนใชขอสมมติโดยไมสนใจวาจริงหรือไม (ใชตามความเคยชิน) 

อยางไรก็ตามการใชขอสมมติท่ีถูกตอง จึงมีผลทําใหเราใชหรือเรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตรไดอยางมั่นใจ 

คําถาม ทําไมเราเชื่อ (หรือควรเชื่อ) ในขอสมมติของ  

 ตลาดแขงขันสมบูรณ (ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงตลาดไมใชตลาดแขงขันสมบูรณ) 

 ผูบริโภคตองการความพอใจสูงสุด 

 ผูบริโภคมีเหตุมีผล (rational consumer) คือกอนที่จะใชจายอะไรจะมีการพิจารณาทุกอยาง 

จะเห็นไดวา ทําไมขอสมมติทางเศรษฐศาสตรถึงไมตรงจากความเปนจริง คําตอบคงอยูที่วาทฤษฎีเปน

อยางไร เนื่องจากทฤษฎีใหความรูในลักษณะทั่วไป (general) ไมใชความรูแบบเฉพาะเจาะจง (specific) 

เฉพาะกรณดีังนั้นควรทําใหขอสมมติมิใชเปนกรณีเฉพาะเจาะจงเกินไป มิฉะนั้นก็ควรพิจารณาเปนกรณีไป การ

ที่วิเคราะหโดยตัดรายละเอียดที่ไมจําเปนออก ก็ทําใหมีขอสรุปเปนการทั่วไปได เชน ถาพิจารณาวาโลกกลม

หรือไม ก็ควรจะตองดูจากระยะท่ีหางเพียงพอใหมองเห็นครอบคลุมไปทั่วโลก แตถาดูเฉพาะพื้นที่ที่แคบเกินไป

ก็คงเห็นวาโลกไมกลม หรือการกลาววาผูประกอบการตองการกําไรสูงสุด ก็ควรมองแบบกรณีทั่วไป ซึ่งอาจมี

ผูประกอบการบางคนตองการยอดขายสูงสุดมากกวา เพราะตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แตก็เปน

เพียงบางสวนเทานั้น 

 ในปจจุบันนักเศรษฐศาสตรหลายสํานักคิดวา คงไมมีความจําเปนที่จะตองทดสอบขอสมมติดังกลาว

แลว แตการทดสอบคือทดสอบขอสันนิษฐานหรือการพยากรณจากทฤษฎี  หากการพยากรณยังใชได  ความ

เชื่อมั่นของทฤษฎีก็จะมีสูง  โดยไมตองทดสอบความเปนจริงของขอสมมุติ 
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ทฤษฎี (theory) 

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท  (2530) ใหความหมายวาคือ อรรถาธิบายที่ใชไดทั่วไป (generalized 

explanation) ซึ่งไดผานการทดสอบจนเปนที่ยอมรับทั่วไปในหมูนักวิชาการในศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งใชสําหรับ

การชี้แจงความสัมพันธลักษณะหนึ่งของปรากฏการณประเภทหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง หรือขอความที่

แสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผลของขอเท็จจริงชุดหนึ่ง Silberberg (1990) ใหคําจํากัดความของทฤษฎีไว

วา กลุม (set) ของคําอธิบายหรือพยากรณสิ่งตางๆ ในโลกแหงความเปนจริง อันประกอบดวย 3 สวนคือ ก)

ขอกําหนดฐาน (assertion หรือ postulates) เชน ทฤษฎีอุปสงคมาจากขอกําหนดฐานวาผูบริโภคตองการ

ความพอใจสูงสุด ข) ขอสมมติฐานหรือเงื่อนไขการทดสอบ (assumption หรือ test condition)              

ค) เหตุการณ (events) ที่นิรนัยมาจากขอกําหนดฐาน และขอสมมติฐาน เพื่อนํามาใชเปนขอสันนิษฐาน 

(hypothesis) 

จากตัวอยางความหมายดังกลาวขางตน ถึงแมจะมีความหมายแตกตางกันแตก็พอจะสรุปไดดังนี้  

ทฤษฎี หมายถึง กลุมขอความนิรนัยสรางขึ้นเพื่ออธิบายสถานการณหรือพฤติกรรม (ทาง

เศรษฐศาสตร) ซึ่งตองมีนัยในการพยากรณที่ปฏิเสธได (refutable) ควรจะมีการทดสอบและเปนที่ยอมรับ

ทั่วไป ตัวอยางของทฤษฎีไดแก ทฤษฎีอุปสงค (เสนอุปสงคลาดลงจากจากซายไปขวา) ทฤษฎีตลาดผูกขาด (มี

การผลิตจํานวนนอย) เปนตน 

ทั้งนี้ ความแตกตางที่สําคัญระหวางทฤษฎีและแบบจําลองคือ ทฤษฎีตองมีการคาดการณ (predict) 

ไดและปฏิเสธ (refute) ได และตองแสดงความสัมพันธกับโลกที่เปนจริง และควรไดรับการยอมรับในระดับ

หนึ่ง 

การอธิบายความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงตางๆก็คือ การสรางทฤษฎี (theorizing) ขอเท็จจริงเปน

ฐานสําหรับการสรางทฤษฎีใหม หรือการปรับปรุงดัดแปลงทฤษฎีที่มีอยูเดิมใหมีความรัดกุมถูกตองมากยิ่งขึ้น 

โดยตัวกลางที่แปรขอเท็จจริงใหอยูในรูปทฤษฎี คือ 

 กฎตางๆ ที่ผูกโยงขอเท็จจริงเขาดวยกัน 

 ขอสันนิษฐานตางๆ ที่นิรนัยจากทฤษฎี 

กฎ หมายถึง ขอเท็จจริงชุดหนึ่งที่เชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยเนนย้ําความสม่ําเสมอในเชิงประจักษจนมี

ความสําคัญมากพอที่จะยกระดับใหเหนือกวาขอสันนิษฐานที่เกี่ยวกับปรากฏการณหรือพฤติกรรมทั่วไป เชน 

เราพบวา ราคาสินคาเพิ่มขึ้น คนจะซื้อสินคาลดลง ซึ่งมีการตั้งเปนกฎแลวคอยหาเหตุผลอธิบายกลายเปน

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

ขอสันนิษฐาน หมายถึง ขอความ (statement of proposition) ที่ไดจากทฤษฎีโดยวิธีการอนุมาน ที่

เกี่ยวกับปรากฏการณหรือพฤติกรรมชุดหนึ่ง ซึ่งเปนขอความที่สามารถนําไปยืนยันหรือพิสูจนไดวาเปนจริง

หรือไม 
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การสรางองคความรูทางเศรษฐศาสตรจึงเปนการที่จะพิจารณาพฤติกรรมจากโลกแหงความเปนจริง  

และพยายามอธิบายโดยมีระบบที่ชัดเจน โดยทําใหมีความซับซอนนอยลง วิเคราะหตัวแปรที่สําคัญ จึงมีการใช

ขอสมมุติยอโลกใหอยูในรูปของแบบจําลอง ทําใหสามารถวิเคราะหไดและใชวิธีการนิรนัยทางตรรกะ 

(คณิตศาสตรคือการนิรนัยอยางหนึ่ง) ที่จะนําไปสูขอสรุปหรือการพยากรณ ซึ่งจะมีการทดสอบขอสรุป ขอ

สันนิษฐานหรือการพยากรณนี้กับขอมูลที่เปนจริงในลักษณะอุปนัย  หากไมสอดคลองกันและเราเชื่อวาวิธีการ

ทดสอบเราถูกตอง ก็จะไมรับทฤษฎีนี้  แตถาสอดคลองกับความเปนจริงก็เปนการยืนยัน ก็จะใชทฤษฎีอธิบาย

ปรากฏการณทางเศรษฐกิจ และพยากรณการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวแปรที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการทางเศรษฐศาสตรจึงเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถทดสอบได ผูศึกษา

สามารถใชประโยชนจากองคความรูทําความเขาใจและวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐศาสตร โดยตองทํา

ความเขาใจถึงที่มาของขอสรุปและการทดสอบ  การศึกษาโดยการจําขอสรุปจากทฤษฎีตางๆจึงไมเปน

ประโยชนเพราะจะไมเขาใจขอจํากัดขอสมมุติของทฤษฎีนั้น  สิ่งที่แบบจําลองหรือทฤษฎีตองการอธิบาย และ

ผลการทดสอบจะแสดงถึงความนาเชื่อถือของทฤษฎี   

 

กรอบ 3.1 ทฤษฎีและแบบจําลอง 

ความหมายของทฤษฎี คือ อรรถาธิบายที่ใชไดทั่วไป (generalized explanation) ซึ่งได

ผานการทดสอบจนเปนที่ยอมรับทั่วไปในหมูนักวิชาการในศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งใชสําหรับการชี้แจง

ความสัมพันธลักษณะหนึ่งของปรากฏการณประเภทหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง หรือขอความที่

แสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผลของขอเท็จจริงชุดหนึ่ง (ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท 2530) 

บางคนไมเขาใจวาทําไมแบบจําลองเศรษฐศาสตรจึงมีขอสมมติที่ไมแนวาจะเปนจริง เชน ขอ

สมมติวาเปาหมายผูบริโภคตองการความพอใจสูงสุด ผูผลิตตองการกําไรสูงสุด ซึ่งเปาหมายทั้งผูผลิต

และผูบริโภคที่เปนจริงนาจะซับซอนกวานั้น  ประโยชนของแบบจําลองมองไดวาเหมือนกับแผนที่ที่

แสดงทิศทางและสถานที่ตั้งของสิ่งที่เราสนใจ โดยแผนที่ในพื้นที่เดียวกันก็มีความละเอียดตางกัน เชน 

แผนที่ กทม. ถาตองการแสดงสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใน กทม. ก็จะไมจําเปนตองแสดงเสนทาง

ถนนสายยอยท่ีไมสําคัญ (เหมือนกับเปนขอสมมติของแบบจําลองวาถนนสายยอย ๆ ไมสําคัญ) แตถา

เปนแผนที่เสนทางเดินทางเพื่อการใชรถใน กทม. แผนที่ก็ตองแสดงถึงเสนทางสายยอยเพื่อใหผูใช

สามารถใชในการขับรถได 

การสรางแบบจําลองเปนการจําลองสภาพที่เปนจริง จึงไมใชสิ่งเดียวกับสภาพที่เปนจริงใน
โลก แมวาจะเปนการพรรณนาหรืออธิบายสถานการณหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในโลกอยางถูกตอง 
เปนการสรุปเนนความสัมพันธของปรากฏการณหรือพฤติกรรมเทาที่จําเปนในเหตุการณดังกลาวใน
รูปแบบที่เขาใจงายและไมซับซอน (simplification) 
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นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรที่ยกขางตนแลว มรรควิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตรจึงมีสวน

ที่สรางความมีเหตุมีผลตามปรัชญาฯ เพราะใชวิธีการที่เปนวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานสรางองคความรูทําใหผู

ศึกษาไมวาสาขาใดมีหลักตรรกะวิเคราะหตามความเปนจริงมีเหตุมีผลในการวิเคราะห ซึ่งสวนตอไปจะแสดงถึง

พื้นฐานทางตรรกะวิทยาของมรรควิธี 

 

3.3 การใหเหตุผลทางเศรษฐศาสตร (reasoning) 

พื้นฐานการมีเหตุมีผล คือ การมีการสรุปหาเหตุผลตามหลักตรรกะ มีความคิดที่เปนวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรมีพ้ืนฐานในการอธิบายพฤติกรรมเศรษฐศาสตรโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรตอบปญหา ทําให

คนมีตรรกะมีเหตุผล โดยตรรกะที่เปนพื้นฐานในการศึกษาเศรษฐศาสตรมีสองแบบคือ การนิรนัยและการ

อุปนัย 

การนิรนัย (deduction)  

วิธีการนิรนัยเปนวิธีที่มักจะใชในการหาขอสรุปทางเศรษฐศาสตรเพื่อนํามาสูทฤษฎี แลวโยงไปถึงการ

คาดการณในปรากฏการณตางๆ กลาวคือเปนการใชขอสรุปใหญ (ทฤษฎี) มาอางอิงเปนเหตุแลวสรุปเปน

ขอสรุปยอยตอไป เชน ถาคิดวาความสัมพันธระหวางปริมาณการออมกับอัตราดอกเบี้ยเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน (เปนบวก) ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง เราก็สรุปไดวาปริมาณการออมเงินจะลดลง  

ลักษณะ 

เปนวิธีการทางตรรกวิทยาในการใหเหตุผลเพื่อหาขอสรุปเปนการสรุปจากขอความหรือปรากฏการณ

ที่กําหนดขึ้นมากอน ซึ่งขอความอาจเปนจริงหรือไมก็ไดอีกนัยหนึ่ง คือ เราเริ่มตนดวยการใหขอความขั้นตน 

จากนั้นใชกฎเกณฑทางตรรกะ เพื่อจะไดขอสรุปที่มีความคงเสนคงวาเปนหลักในการใหเหตุผลที่ถูกตอง   

ตรรกบท (syllogism) 

การนิรนัยเปนการใหเหตุผลโดยใชตรรกบทเปนโครงสรางของการใหเหตุผล ทั้งนี้จะมีประโยคนําที่จะ

ใชโยงไปสูขอสรุปเชน  

 ผูประกอบการตองการกําไรสูงสุด 

คนขับรถแทก็ซี่เปนผูประกอบการ 

(ขอสรุป) คนขับรถแทก็ซี่ตองการกําไรสูงสุด 

 นักศึกษานิดาเปนคนฉลาด 

โสภาเปนนักศึกษานิดา 
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พัฒนา 

การสรางองคความรูทางเศรษฐศาสตรจึงเปนการที่จะพิจารณาพฤติกรรมจากโลกแหงความเปนจริง  

และพยายามอธิบายโดยมีระบบที่ชัดเจน โดยทําใหมีความซับซอนนอยลง วิเคราะหตัวแปรที่สําคัญ จึงมีการใช

ขอสมมุติยอโลกใหอยูในรูปของแบบจําลอง ทําใหสามารถวิเคราะหไดและใชวิธีการนิรนัยทางตรรกะ 

(คณิตศาสตรคือการนิรนัยอยางหนึ่ง) ที่จะนําไปสูขอสรุปหรือการพยากรณ ซึ่งจะมีการทดสอบขอสรุป ขอ

สันนิษฐานหรือการพยากรณนี้กับขอมูลที่เปนจริงในลักษณะอุปนัย  หากไมสอดคลองกันและเราเชื่อวาวิธีการ

ทดสอบเราถูกตอง ก็จะไมรับทฤษฎีนี้  แตถาสอดคลองกับความเปนจริงก็เปนการยืนยัน ก็จะใชทฤษฎีอธิบาย

ปรากฏการณทางเศรษฐกิจ และพยากรณการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวแปรที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการทางเศรษฐศาสตรจึงเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถทดสอบได ผูศึกษา

สามารถใชประโยชนจากองคความรูทําความเขาใจและวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐศาสตร โดยตองทํา

ความเขาใจถึงที่มาของขอสรุปและการทดสอบ  การศึกษาโดยการจําขอสรุปจากทฤษฎีตางๆจึงไมเปน

ประโยชนเพราะจะไมเขาใจขอจํากัดขอสมมุติของทฤษฎีนั้น  สิ่งที่แบบจําลองหรือทฤษฎีตองการอธิบาย และ

ผลการทดสอบจะแสดงถึงความนาเชื่อถือของทฤษฎี   

 

กรอบ 3.1 ทฤษฎีและแบบจําลอง 

ความหมายของทฤษฎี คือ อรรถาธิบายที่ใชไดทั่วไป (generalized explanation) ซึ่งได

ผานการทดสอบจนเปนที่ยอมรับทั่วไปในหมูนักวิชาการในศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งใชสําหรับการชี้แจง

ความสัมพันธลักษณะหนึ่งของปรากฏการณประเภทหนึ่งหรือพฤติกรรมแบบหนึ่ง หรือขอความที่

แสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผลของขอเท็จจริงชุดหนึ่ง (ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท 2530) 

บางคนไมเขาใจวาทําไมแบบจําลองเศรษฐศาสตรจึงมีขอสมมติที่ไมแนวาจะเปนจริง เชน ขอ

สมมติวาเปาหมายผูบริโภคตองการความพอใจสูงสุด ผูผลิตตองการกําไรสูงสุด ซึ่งเปาหมายทั้งผูผลิต

และผูบริโภคที่เปนจริงนาจะซับซอนกวานั้น  ประโยชนของแบบจําลองมองไดวาเหมือนกับแผนที่ที่

แสดงทิศทางและสถานที่ตั้งของสิ่งที่เราสนใจ โดยแผนที่ในพื้นที่เดียวกันก็มีความละเอียดตางกัน เชน 

แผนที่ กทม. ถาตองการแสดงสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใน กทม. ก็จะไมจําเปนตองแสดงเสนทาง

ถนนสายยอยท่ีไมสําคัญ (เหมือนกับเปนขอสมมติของแบบจําลองวาถนนสายยอย ๆ ไมสําคัญ) แตถา

เปนแผนที่เสนทางเดินทางเพื่อการใชรถใน กทม. แผนที่ก็ตองแสดงถึงเสนทางสายยอยเพื่อใหผูใช

สามารถใชในการขับรถได 

การสรางแบบจําลองเปนการจําลองสภาพที่เปนจริง จึงไมใชสิ่งเดียวกับสภาพที่เปนจริงใน
โลก แมวาจะเปนการพรรณนาหรืออธิบายสถานการณหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในโลกอยางถูกตอง 
เปนการสรุปเนนความสัมพันธของปรากฏการณหรือพฤติกรรมเทาที่จําเปนในเหตุการณดังกลาวใน
รูปแบบที่เขาใจงายและไมซับซอน (simplification) 
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นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรที่ยกขางตนแลว มรรควิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตรจึงมีสวน

ที่สรางความมีเหตุมีผลตามปรัชญาฯ เพราะใชวิธีการที่เปนวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานสรางองคความรูทําใหผู

ศึกษาไมวาสาขาใดมีหลักตรรกะวิเคราะหตามความเปนจริงมีเหตุมีผลในการวิเคราะห ซึ่งสวนตอไปจะแสดงถึง

พื้นฐานทางตรรกะวิทยาของมรรควิธี 

 

3.3 การใหเหตุผลทางเศรษฐศาสตร (reasoning) 

พื้นฐานการมีเหตุมีผล คือ การมีการสรุปหาเหตุผลตามหลักตรรกะ มีความคิดที่เปนวิทยาศาสตร 

เศรษฐศาสตรมีพื้นฐานในการอธิบายพฤติกรรมเศรษฐศาสตรโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรตอบปญหา ทําให

คนมีตรรกะมีเหตุผล โดยตรรกะท่ีเปนพ้ืนฐานในการศึกษาเศรษฐศาสตรมีสองแบบคือ การนิรนัยและการ

อุปนัย 

การนิรนัย (deduction)  

วิธีการนิรนัยเปนวิธีที่มักจะใชในการหาขอสรุปทางเศรษฐศาสตรเพื่อนํามาสูทฤษฎี แลวโยงไปถึงการ

คาดการณในปรากฏการณตางๆ กลาวคือเปนการใชขอสรุปใหญ (ทฤษฎี) มาอางอิงเปนเหตุแลวสรุปเปน

ขอสรุปยอยตอไป เชน ถาคิดวาความสัมพันธระหวางปริมาณการออมกับอัตราดอกเบี้ยเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน (เปนบวก) ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง เราก็สรุปไดวาปริมาณการออมเงินจะลดลง  

ลักษณะ 

เปนวิธีการทางตรรกวิทยาในการใหเหตุผลเพื่อหาขอสรุปเปนการสรุปจากขอความหรือปรากฏการณ

ที่กําหนดขึ้นมากอน ซึ่งขอความอาจเปนจริงหรือไมก็ไดอีกนัยหนึ่ง คือ เราเริ่มตนดวยการใหขอความขั้นตน 

จากนั้นใชกฎเกณฑทางตรรกะ เพื่อจะไดขอสรุปที่มีความคงเสนคงวาเปนหลักในการใหเหตุผลที่ถูกตอง   

ตรรกบท (syllogism) 

การนิรนัยเปนการใหเหตุผลโดยใชตรรกบทเปนโครงสรางของการใหเหตุผล ทั้งนี้จะมีประโยคนําที่จะ

ใชโยงไปสูขอสรุปเชน  

 ผูประกอบการตองการกําไรสูงสุด 

คนขับรถแทก็ซี่เปนผูประกอบการ 

(ขอสรุป) คนขับรถแทก็ซี่ตองการกําไรสูงสุด 

 นักศึกษานิดาเปนคนฉลาด 

โสภาเปนนักศึกษานิดา 
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พัฒนา 

(ขอสรุป) โสภาเปนคนฉลาด 

ตัวอยางขอสรุปที่ผิด 

 ปลาวาฬไมใชปลา 

ปลาไมใชสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

(ขอสรุป) ดังนั้นปลาวาฬเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

จะเห็นไดวาตัวอยางนี้ถึงเราจะรูวาปลาวาฬเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมแลวใชแคตรรกะแบบนี้ถือวาผิด 

เพราะปลาวาฬอาจจะอยูในประเภทของสัตวที่ไมใชปลา และไมใชสัตวเลี้ยงลูกดวยนมก็ได 

ถาเขียนเปนรูปแสดงกลุมตางๆตามตรรกบทอาจเปนรูปลักษณะดังนี้ 

 
แตถาเปลี่ยนเปน 

 ปลาวาฬเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

ปลาไมใชสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

ดังนั้นปลาวาฬไมใชปลา 

ขอความนี้ถูก เพราะหากขอความขางตนถูก ขอสรุปจะเปนจริงเสมอไป 

อีกตัวอยางของขอสรุปที่ผิด คือ 

 นักศึกษานิดาบางคนเปนคนขยัน 

เสกสรรเปนนักศึกษานิดา 

(ขอสรุป) เสกสรรเปนคนขยัน 

เพราะเสกสรรอาจไมอยูในกลุมบางคนที่ขยันก็ได 

รูปโดยทั่วไปของตรรกบทแบบนี้ 

1. ทั้งหมดของ ก เปน ข 

2. ค เปน ก 

3. (ขอสรุป) ดังนั้น ค เปน ข 

ขอความ 1 และ 2เปนขอความนําหรือสัจพจน ซึ่งเรียกวาขอกําหนดของตรรกบท (premise of the 

syllogism)สวนประโยคที่ 3 เปนขอสรุป 

 

 

���ว��ล����ล����ว��� ปลาวาฬปลา
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ขอสังเกต 

1. การเรียงลําดับของขอความนั้นขอกําหนดรอง (minor premises)อาจมากอนหรือขอสรุปอาจมา

กอนก็ได 

2. ในความเปนจริง ประโยคจะมีความซับซอนในการใหเหตุผลมากกวานี้ โดยอาจจะมีมากกวา 2 

ประโยค และอาจมีความตอเนื่องกัน กลาวคือ ขอสรุปอาจทําหนาที่เปนขอกําหนดของตรรกบท (syllogism) 

ตอไป เชน 

: ไมมีคนโลภที่เปนคนซื่อสัตย 

คนไมซื่อสัตยพรอมท่ีจะรับสินบน 

ไมมีนักการเมืองที่ไมโลภ 

นาย ล. เปนนักการเมือง 

ดังนั้น นาย ล. จะรับสินบน  

ตรรกบทแบบสมมติฐาน(The hypothetical syllogism) 

ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงเปนตรรกะที่ใหขอสรุปที่ชัดเจน ตรรกบทอีกแบบเปนลักษณะของขอ

สันนิษฐานที่อยูในรูปของการใหเงื่อนไข 

 “ถา…….ดังนั้น…….” 

 “If……….then….…” 

ตัวอยางที่ 1 

ถาราคาน้ํามันแพงขึ้น คาขนสงจะแพงขึ้น 

รัฐบาลขึ้นราคาน้ํามัน 

ดังนั้น คาขนสงจะแพง 

ตัวอยางที่ 2 

ถาเสนอุปสงคเขยิบขึ้น ราคาสินคาจะเพ่ิมขึ้น 

เสนอุปสงคเขยิบขึ้น 

เพราะฉะนั้น ราคาสินคาจะเพ่ิมขึ้น 

ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางของการสรุปวาขาวแกงเปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior goods) หรือไม 

ถาหากรายไดเพิ่มขึ้นแลว เราจะบริโภคสินคา B ลดลง และ B เปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior 

goods) 

เมื่อคนมีรายไดเพิ่มขึ้น จะบริโภคขาวแกงลดลง 

ดังนั้น ขาวแกงจะเปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior goods)  

 

01���������������.indd   34 2/25/58 BE   10:01 PM



บทที่ 3 ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร์

35

 34 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร และการบริหารการ

พัฒนา 

(ขอสรุป) โสภาเปนคนฉลาด 

ตัวอยางขอสรุปที่ผิด 

 ปลาวาฬไมใชปลา 

ปลาไมใชสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

(ขอสรุป) ดังนั้นปลาวาฬเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

จะเห็นไดวาตัวอยางนี้ถึงเราจะรูวาปลาวาฬเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมแลวใชแคตรรกะแบบนี้ถือวาผิด 

เพราะปลาวาฬอาจจะอยูในประเภทของสัตวที่ไมใชปลา และไมใชสัตวเลี้ยงลูกดวยนมก็ได 

ถาเขียนเปนรูปแสดงกลุมตางๆตามตรรกบทอาจเปนรูปลักษณะดังนี้ 

 
แตถาเปลี่ยนเปน 

 ปลาวาฬเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

ปลาไมใชสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

ดังนั้นปลาวาฬไมใชปลา 

ขอความนี้ถูก เพราะหากขอความขางตนถูก ขอสรุปจะเปนจริงเสมอไป 

อีกตัวอยางของขอสรุปที่ผิด คือ 

 นักศึกษานิดาบางคนเปนคนขยัน 

เสกสรรเปนนักศึกษานิดา 

(ขอสรุป) เสกสรรเปนคนขยัน 

เพราะเสกสรรอาจไมอยูในกลุมบางคนที่ขยันก็ได 

รูปโดยทั่วไปของตรรกบทแบบนี้ 

1. ทั้งหมดของ ก เปน ข 

2. ค เปน ก 

3. (ขอสรุป) ดังนั้น ค เปน ข 

ขอความ 1 และ 2เปนขอความนําหรือสัจพจน ซึ่งเรียกวาขอกําหนดของตรรกบท (premise of the 

syllogism)สวนประโยคที่ 3 เปนขอสรุป 

 

 

���ว��ล����ล����ว��� ปลาวาฬปลา

 35 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

ขอสังเกต 

1. การเรียงลําดับของขอความนั้นขอกําหนดรอง (minor premises)อาจมากอนหรือขอสรุปอาจมา

กอนก็ได 

2. ในความเปนจริง ประโยคจะมีความซับซอนในการใหเหตุผลมากกวานี้ โดยอาจจะมีมากกวา 2 

ประโยค และอาจมีความตอเนื่องกัน กลาวคือ ขอสรุปอาจทําหนาที่เปนขอกําหนดของตรรกบท (syllogism) 

ตอไป เชน 

: ไมมีคนโลภที่เปนคนซื่อสัตย 

คนไมซื่อสัตยพรอมท่ีจะรับสินบน 

ไมมีนักการเมืองที่ไมโลภ 

นาย ล. เปนนักการเมือง 

ดังนั้น นาย ล. จะรับสินบน  

ตรรกบทแบบสมมติฐาน(The hypothetical syllogism) 

ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงเปนตรรกะที่ใหขอสรุปที่ชัดเจน ตรรกบทอีกแบบเปนลักษณะของขอ

สันนิษฐานที่อยูในรูปของการใหเงื่อนไข 

 “ถา…….ดังนั้น…….” 

 “If……….then….…” 

ตัวอยางที่ 1 

ถาราคาน้ํามันแพงขึ้น คาขนสงจะแพงขึ้น 

รัฐบาลขึ้นราคาน้ํามัน 

ดังนั้น คาขนสงจะแพง 

ตัวอยางที่ 2 

ถาเสนอุปสงคเขยิบขึ้น ราคาสินคาจะเพ่ิมขึ้น 

เสนอุปสงคเขยิบขึ้น 

เพราะฉะนั้น ราคาสินคาจะเพ่ิมขึ้น 

ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางของการสรุปวาขาวแกงเปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior goods) หรือไม 

ถาหากรายไดเพิ่มขึ้นแลว เราจะบริโภคสินคา B ลดลง และ B เปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior 

goods) 

เมื่อคนมีรายไดเพิ่มขึ้น จะบริโภคขาวแกงลดลง 

ดังนั้น ขาวแกงจะเปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior goods)  
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 36 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับเศรษฐศาสตรและการบริหารการพัฒนา 

ลักษณะของตรรกบทคือ 

ถา ก เปนจริง ข ก็จะเปนจริง 

เกิดเหตุการณ ก  

(ขอสรุป) ดังนั้น เหตุการณ ข เกิด  

โครงสรางของตรรกบท เปนการใหเหตุผลที่สําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตร โดย

ถือวาเปนตรรกบทที่มีเงื่อนไข (conditional syllogism) ทั้งนี้สามารถแบงโครงสรางของตรรกบทออกไดเปน 

2สวนคือ 

- ขอความนํา (antecedent) เปนขอกําหนดสมมติฐาน 

- ขอความตาม (consequent) เปนผลของขอสมมติ 

ทั้งนี้ลําดับของการนําเสนอไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับที่ขอความนําตองมากอนขอความตาม และ

โดยทั่วไปการใชตรรกบทในลักษณะนี้จะมขีอกําหนดที่เปนเงื่อนไขตอขอเท็จจริงของขอความ นั่นคือจะมีหลาย

เงื่อนไขภายในหนึ่งขอความ เชน 

ถาราคาน้ํามันแพงขึ้น (รัฐบาลไมควบคุมราคา และรัฐบาลไมชดเชยในสวนที่ราคาเพิ่มขึ้น) คาขนสงจะ

แพงขึ้น  

ถานาย ล. เปนนักการเมือง [การปองกันคอรรัปชั่นไมมีประสิทธิภาพนักธุรกิจยินดี(จําเปน) จายเงิน

พิเศษ] แลวนาย ล. จะรับสินบน 

ดังนั้นโครงสรางที่เปนลักษณะทั่วไปคือ 

ถา ก (และ ค ง จ...) เปนจริง ข ก็จะเปนจริง 

เกิดเหตุการณ ก (และ ค ง จ...)   

ดังนั้น เหตุการณ ข เกิด  

การที่นักเศรษฐศาสตรมักใชตรรกบทดังตัวอยางขางตนจึงเปนสาเหตุใหนักเศรษฐศาสตรมักพูดถึงสิ่ง

อื่นๆ คงที่ (Ceteris Paribus : other things being equal) คือเกิดเหตุการณ ก และสิ่งอื่นๆไมเปลี่ยนแปลง

จึงเกิดเหตุการณ ข 

ความเปนจริงทางตรรกะและความจริงทางขอเท็จจริง (logical truth และ factual truth) 

ความจริงทางตรรกวิทยาเปนความจริงตามหลักของนิรนัย โดยขอสรุปจะมีความสอดคลองกับ

ขอความนํา ซึ่งอาจจะไมเปนขอเท็จจริงในโลกที่เปนจริงก็ได เชน 

 

 

ตัวอยางที่ 1 

นักการเมืองมีสองหัว 

นาย ก. เปนนักการเมือง 

ดังนั้นนาย ก. มีสองหัว 

          ตัวอยางที่ 2 

คาการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น 1 หนวยเทากับ 3 

รายไดเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท 

การบริโภคเพิ่มข้ึน 3 ลานบาท 

จะเห็นจากตัวอยางวาในแงของตรรกะไมผิด เพราะหากเรายอมรับขอความตนวาเปนจริง ขอสรุปก็

เปนไปตามนั้น เรียกวาถูกตองตามตรรกบท  แตเนื่องจากขอความนําผิดตามขอเท็จจริง คือ คนไมไดมีสองหัว 

การเพิม่ขึ้นของการบริโภคจะเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้นไมได ขอสรุปจึงผิดจากความเปนจริงในการจะดูวาการนิรนัย                                                                                                                             

ถูกหรือไมตองดูทั้งความเปนจริงของตรรกบท และความถูกตองของขอเท็จจริงดวย 

หลักนิรนัยที่ผิด (deductive fallacies) 

หมายถึงการใหเหตุผลที่ผิดในทางตรรกวิทยา กลาวคือ การที่ขอกําหนด (premise) ไมจําเปนตอง

นําไปสูขอสรุปที่ระบุไว (The reasoning is not necessarily right.) ทั้งนี้อาจแบงประเภทของการนิรนัยที่ผิด

ออกไดเปน 

1. ความผิดของตรรกะเปนการใหโครงสรางของตรรกบทที่ผิด 

2. ความผิดของคําพูดเปนการใหเหตุผลที่ดูเหมือนถูกตามคําพูด แตถาพิจารณาในรายละเอียดจะ

พบวาผิด 

3. ความผิดจากขอเท็จจริงเปนการใหเหตุผลที่ผิดอันเนื่องมาจากขอเท็จจริงผิด 

ในทางตรรกะกรณีที่มีการใหเหตุผลที่ผิดจะมีอยูหลายลักษณะ แตในที่นี้จะพิจารณาการนิรนัยที่ผิด

เฉพาะที่พบบอยในทางเศรษฐศาสตร ซึ่งมีดังนี ้

การยืนยันผลเปนเหตุ (confirming the consequent)เปนการใหเหตุผลยืนยันที่ผิดหลักการของการ

ใหเหตุผล (ถือเปน logical fallacies) โดยรูปทั่วไปสามารถเขียนไดเปน 

ถาเหตุการณ ก เปนจริง เหตุการณ ข จะเปนจริง 

เกิดเหตุการณ ข ดังนั้นตองเกิดเหตุการณ ก 

ตัวอยางเชน 

นักการเมืองจะโกง 

นาย ก. โกง 

นาย ก. เปนนักการเมือง 
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ลักษณะของตรรกบทคือ 

ถา ก เปนจริง ข ก็จะเปนจริง 

เกิดเหตุการณ ก  

(ขอสรุป) ดังนั้น เหตุการณ ข เกิด  

โครงสรางของตรรกบท เปนการใหเหตุผลที่สําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตร โดย

ถือวาเปนตรรกบทที่มีเงื่อนไข (conditional syllogism) ทั้งนี้สามารถแบงโครงสรางของตรรกบทออกไดเปน 

2สวนคือ 

- ขอความนํา (antecedent) เปนขอกําหนดสมมติฐาน 

- ขอความตาม (consequent) เปนผลของขอสมมต ิ

ทั้งนี้ลําดับของการนําเสนอไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับที่ขอความนําตองมากอนขอความตาม และ

โดยทั่วไปการใชตรรกบทในลักษณะนี้จะมีขอกําหนดที่เปนเงื่อนไขตอขอเท็จจริงของขอความ นั่นคือจะมีหลาย

เงื่อนไขภายในหนึ่งขอความ เชน 

ถาราคาน้ํามันแพงขึ้น (รัฐบาลไมควบคุมราคา และรัฐบาลไมชดเชยในสวนที่ราคาเพิ่มขึ้น) คาขนสงจะ

แพงขึ้น  

ถานาย ล. เปนนักการเมือง [การปองกันคอรรัปชั่นไมมีประสิทธิภาพนักธุรกิจยินดี(จําเปน) จายเงิน

พิเศษ] แลวนาย ล. จะรับสินบน 

ดังนั้นโครงสรางที่เปนลักษณะทั่วไปคือ 

ถา ก (และ ค ง จ...) เปนจริง ข ก็จะเปนจริง 

เกิดเหตุการณ ก (และ ค ง จ...)   

ดังนั้น เหตุการณ ข เกิด  

การที่นักเศรษฐศาสตรมักใชตรรกบทดังตัวอยางขางตนจึงเปนสาเหตุใหนักเศรษฐศาสตรมักพูดถึงสิ่ง

อื่นๆ คงที่ (Ceteris Paribus : other things being equal) คือเกิดเหตุการณ ก และสิ่งอื่นๆไมเปลี่ยนแปลง

จึงเกิดเหตุการณ ข 

ความเปนจริงทางตรรกะและความจริงทางขอเท็จจริง (logical truth และ factual truth) 

ความจริงทางตรรกวิทยาเปนความจริงตามหลักของนิรนัย โดยขอสรุปจะมีความสอดคลองกับ

ขอความนํา ซึ่งอาจจะไมเปนขอเท็จจริงในโลกที่เปนจริงก็ได เชน 

 

 

ตัวอยางที่ 1 

นักการเมืองมีสองหัว 

นาย ก. เปนนักการเมือง 

ดังนั้นนาย ก. มีสองหัว 

          ตัวอยางที่ 2 

คาการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น 1 หนวยเทากับ 3 

รายไดเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท 

การบริโภคเพิ่มข้ึน 3 ลานบาท 

จะเห็นจากตัวอยางวาในแงของตรรกะไมผิด เพราะหากเรายอมรับขอความตนวาเปนจริง ขอสรุปก็

เปนไปตามนั้น เรียกวาถูกตองตามตรรกบท  แตเนื่องจากขอความนําผิดตามขอเท็จจริง คือ คนไมไดมีสองหัว 

การเพิม่ขึ้นของการบริโภคจะเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้นไมได ขอสรุปจึงผิดจากความเปนจริงในการจะดูวาการนิรนัย                                                                                                                             

ถูกหรือไมตองดูทั้งความเปนจริงของตรรกบท และความถูกตองของขอเท็จจริงดวย 

หลักนิรนัยที่ผิด (deductive fallacies) 

หมายถึงการใหเหตุผลที่ผิดในทางตรรกวิทยา กลาวคือ การที่ขอกําหนด (premise) ไมจําเปนตอง

นําไปสูขอสรุปที่ระบุไว (The reasoning is not necessarily right.) ทั้งนี้อาจแบงประเภทของการนิรนัยที่ผิด

ออกไดเปน 

1. ความผิดของตรรกะเปนการใหโครงสรางของตรรกบทที่ผิด 

2. ความผิดของคําพูดเปนการใหเหตุผลที่ดูเหมือนถูกตามคําพูด แตถาพิจารณาในรายละเอียดจะ

พบวาผิด 

3. ความผิดจากขอเท็จจริงเปนการใหเหตุผลที่ผิดอันเนื่องมาจากขอเท็จจริงผิด 

ในทางตรรกะกรณีที่มีการใหเหตุผลที่ผิดจะมีอยูหลายลักษณะ แตในที่นี้จะพิจารณาการนิรนัยที่ผิด

เฉพาะที่พบบอยในทางเศรษฐศาสตร ซึ่งมีดังนี ้

การยืนยันผลเปนเหตุ (confirming the consequent)เปนการใหเหตุผลยืนยันที่ผิดหลักการของการ

ใหเหตุผล (ถือเปน logical fallacies) โดยรูปทั่วไปสามารถเขียนไดเปน 

ถาเหตุการณ ก เปนจริง เหตุการณ ข จะเปนจริง 

เกิดเหตุการณ ข ดังนั้นตองเกิดเหตุการณ ก 

ตัวอยางเชน 

นักการเมืองจะโกง 

นาย ก. โกง 

นาย ก. เปนนักการเมือง 
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พัฒนา 

โดยขอความในขอกําหนดรอง (minor premise) ไมไดยืนยันขอความนํา (antecedent) แตไปยืนยัน

ขอความตาม (consequent)ดังนั้นผลสรุปอาจไมเปนจริงก็ได อีกตัวอยางหนึ่งที่เปนการใหเหตุผลที่ผิด คือ 

ถาความตองการสินคา  X  เพิ่มขึ้น ราคาของสินคา  X จะสูงขึ้น 

ราคาสินคา  X  สูงขึ้น 

แสดงวาความตองการของสินคา X สูงขึ้น 

ความผิดจากการสรุปผิดจากขนาด (fallacy of composition)เปนการใหเหตุผลที่ผิดที่เกิดจาก

คําพูด (verbal fallacies) โดยตรรกบทจะถูกตองเมื่อพิจารณาในสวนยอย แตถาองคประกอบใหญขึ้น ขอสรุป

จะไมเปนจริง 

ตัวอยางเชน  

 ถาคนๆ เดียวลุกขึ้นยืนจะมองเห็นขบวนแหชัดเจน แตถาทุกคนลุกขึ้นยืนจะมองไมเห็นขบวนแห 

 ชาวนาคนหนึ่งใชเครื่องจักรทําใหตนทุนลดลง รายรับเพิ่มขึ้น ราคาขาวในตลาดไมเปล่ียนแตใน

ระยะยาวถาชาวนาทุกคนหรือหลายคนใชแลวราคาจะลดลงได เพราะเสนอุปทานจะเล่ือนออก 

ราคาลดลง ซึ่งในที่สุดแลวรายรับก็จะลดลงได 

 ถาคนในครัวเรือนออมเงิน ครัวเรือนนั้นก็จะมีเงินออม แตถาทุกคนออมเงินกันหมด ไมจับจายใช

สอย การลงทุนของระบบเศรษฐกิจจะลดลงรายไดของประเทศลดลง การออมก็จะลดลงได 

 

เหตุการณที่เกิดขึ้นที่หลังมาจากเหตุการณที่เกิดกอน (post hoc ergo propter hoc: After this 

therefore because of this)เปนการสรุปวาเหตุการณที่เกิดหลังเปนผลมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนมี

ลักษณะคลายกับความสับสนระหวางการเปรียบเทียบผลของการมีโครงการนั้นกับไมมี (with and without)

เทียบกับ เหตุการณกอนและหลังโครงการ (before and after) ตัวอยางเชน 

 เมื่อฝนไมตก เราแหนางแมวแลวฝนตก แสดงวาการแหนางแมวไดผล 

 เกิดเงินเฟอ รัฐจึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดอัตราเงินเฟอ และเมื่อบัญชีเดินสะพัดดีขึ้น แสดงวา

นโยบายใชไดผล   

ปญหาลักษณะนี้คือ 

1. เรามักสรุปงายๆ ไมไดคิดวาเหตุการณหลังเกิดขึ้นเพราะเหตุการณแรก 

2. เราไมรูวาถาเหตุการณแรกไมเกิด อะไรจะเกิดข้ึนตามมา 

3. เราตองจะใชความรูของเรา ทั้งในเชิงทฤษฎีและแบบจําลองที่จะทําใหเรามั่นใจขึ้น (สําหรับการ

ทดสอบจะพูดถึงในขั้นตอไป) 

 39 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

การถกเถียงโดยการเปรียบเทียบ (argument by analogy)เปนการใหเหตุผลโดยเปรียบเทียบของ

สองสิ่ง (ก และ ข)  ถา ก เปนจริง ข ยอมเปนจริงดวย ทั้งที่อาจมีขอแตกตางกันที่ดูอยางผิวเผินไมได หรืออาจ

พูดอีกอยางหนึ่งวา ถา ก คลาย ข แลว อะไรที่เปนจริงที่เกิดขึ้นกับ ก จะตองเกิดขึ้นกับ ข ดวย แตปญหาคือ 

คําวาเหมือนนั้นเปนการเหมือนกันแคไหน และการเปรียบเทียบเพื่อเปนขอสรุปทําใหเราไมรูหรือไมเขาใจ

ปญหาที่แทจริงได  ตัวอยางของการใหเหตุผลโดยเปรียบเทียบ เชน 

 ประเทศเกาหลีใชนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในยุคเริ่มแรกของการพัฒนา ไทยกําลังเปนเสือ

ตัวที่ 5 ดังนั้นควรเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเชนกัน 

 ประเทศชาติจะลมละลาย ถาหากไมมีการลงนามในสัญญาโทรศัพท (ปญหาคือการเปรียบเทียบ

ประเทศกับบริษัท ในขณะท่ีบริษัทลมละลายได ปญหาของประเทศคงไมใชลมละลาย) 

 นาย ก. เปนนายทุน  

นาย ก. โกง 

นาย ก. ร่ํารวย 

นาย ข. เปนนายทุน และร่ํารวย 

ดังนั้น นาย ข. เปนคนโกง 

เหตุผลขึ้นกับบุคคล (appeal to authority)เปนการอางอิงดวยบุคคล ถาคนนี้กลาวถือวาถูกตอง คือ

ยอมรับขอสรุปเพราะเปนขอสรุปจากผูที่รูดี (ขอสรุปจากตัวบุคคล) ตัวอยางเชน 

 ผมเปนนายกรัฐมนตรี ใครจะรูเรื่องของประเทศดีกวาผมไมได 

 รัฐบาลเปนผูบริหารบานเมือง รัฐบาลยอมรูปญหาดีกวาผูอื่น 

จะเห็นไดวาลักษณะของการใหเหตุผลในลักษณะนี้ คือ ขอสรุปเปนจริงโดยอางตัวบุคคลเทานั้น 

เหตุผลเปนวงจร (begging the question)เปนการสรุปโดยใชขอความที่ยังไมมีการพิสูจนเปนเหตุ 

(to assume truth of thing to be prove) คือ อางเหตุผลจากสิ่งที่ยังไมมีใครเคยพิสูจน ตัวอยางเชน 

 ภาษีอัตรากาวหนาชวยในการกระจายรายได 

 ภาษีอัตรากาวหนาเปนสิ่งที่ด ี

ปญหาคือ เราพิสูจนหรือยังวาการกระจายรายไดเปนสิ่งที่ด ี

(อาจจะดีจริง แตในตรรกบทเราตองบอก) 

ตัวอยางเชน 

การกระจายรายไดเปนสิ่งที่ดี 

ทําไมคิดแบบนี้ 

เพราะนักเศรษฐศาสตรที่ดีคิดแบบนี้ 

คุณแยกอยางไรวาใครเปนนักเศรษฐศาสตรที่ดี 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร และการบริหารการ

พัฒนา 

โดยขอความในขอกําหนดรอง (minor premise) ไมไดยืนยันขอความนํา (antecedent) แตไปยืนยัน

ขอความตาม (consequent)ดังนั้นผลสรุปอาจไมเปนจริงก็ได อีกตัวอยางหนึ่งที่เปนการใหเหตุผลที่ผิด คือ 

ถาความตองการสินคา  X  เพิ่มขึ้น ราคาของสินคา  X จะสูงขึ้น 

ราคาสินคา  X  สูงขึ้น 

แสดงวาความตองการของสินคา X สูงขึ้น 

ความผิดจากการสรุปผิดจากขนาด (fallacy of composition)เปนการใหเหตุผลที่ผิดที่เกิดจาก

คําพูด (verbal fallacies) โดยตรรกบทจะถูกตองเมื่อพิจารณาในสวนยอย แตถาองคประกอบใหญขึ้น ขอสรุป

จะไมเปนจริง 

ตัวอยางเชน  

 ถาคนๆ เดียวลุกขึ้นยืนจะมองเห็นขบวนแหชัดเจน แตถาทุกคนลุกขึ้นยืนจะมองไมเห็นขบวนแห 

 ชาวนาคนหนึ่งใชเครื่องจักรทําใหตนทุนลดลง รายรับเพิ่มขึ้น ราคาขาวในตลาดไมเปล่ียนแตใน

ระยะยาวถาชาวนาทุกคนหรือหลายคนใชแลวราคาจะลดลงได เพราะเสนอุปทานจะเล่ือนออก 

ราคาลดลง ซึ่งในที่สุดแลวรายรับก็จะลดลงได 

 ถาคนในครัวเรือนออมเงิน ครัวเรือนนั้นก็จะมีเงินออม แตถาทุกคนออมเงินกันหมด ไมจับจายใช

สอย การลงทุนของระบบเศรษฐกิจจะลดลงรายไดของประเทศลดลง การออมก็จะลดลงได 

 

เหตุการณที่เกิดขึ้นที่หลังมาจากเหตุการณที่เกิดกอน (post hoc ergo propter hoc: After this 

therefore because of this)เปนการสรุปวาเหตุการณที่เกิดหลังเปนผลมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนมี

ลักษณะคลายกับความสับสนระหวางการเปรียบเทียบผลของการมีโครงการนั้นกับไมมี (with and without)

เทียบกับ เหตุการณกอนและหลังโครงการ (before and after) ตัวอยางเชน 

 เมื่อฝนไมตก เราแหนางแมวแลวฝนตก แสดงวาการแหนางแมวไดผล 

 เกิดเงินเฟอ รัฐจึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดอัตราเงินเฟอ และเมื่อบัญชีเดินสะพัดดีขึ้น แสดงวา

นโยบายใชไดผล   

ปญหาลักษณะนี้คือ 

1. เรามักสรุปงายๆ ไมไดคิดวาเหตุการณหลังเกิดขึ้นเพราะเหตุการณแรก 

2. เราไมรูวาถาเหตุการณแรกไมเกิด อะไรจะเกิดข้ึนตามมา 

3. เราตองจะใชความรูของเรา ทั้งในเชิงทฤษฎีและแบบจําลองที่จะทําใหเรามั่นใจขึ้น (สําหรับการ

ทดสอบจะพูดถึงในขั้นตอไป) 

 39 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

การถกเถียงโดยการเปรียบเทียบ (argument by analogy)เปนการใหเหตุผลโดยเปรียบเทียบของ

สองสิ่ง (ก และ ข)  ถา ก เปนจริง ข ยอมเปนจริงดวย ทั้งที่อาจมีขอแตกตางกันที่ดูอยางผิวเผินไมได หรืออาจ

พูดอีกอยางหนึ่งวา ถา ก คลาย ข แลว อะไรที่เปนจริงที่เกิดขึ้นกับ ก จะตองเกิดขึ้นกับ ข ดวย แตปญหาคือ 

คําวาเหมือนนั้นเปนการเหมือนกันแคไหน และการเปรียบเทียบเพื่อเปนขอสรุปทําใหเราไมรูหรือไมเขาใจ

ปญหาที่แทจริงได  ตัวอยางของการใหเหตุผลโดยเปรียบเทียบ เชน 

 ประเทศเกาหลีใชนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในยุคเริ่มแรกของการพัฒนา ไทยกําลังเปนเสือ

ตัวที่ 5 ดังนั้นควรเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเชนกัน 

 ประเทศชาติจะลมละลาย ถาหากไมมีการลงนามในสัญญาโทรศัพท (ปญหาคือการเปรียบเทียบ

ประเทศกับบริษัท ในขณะท่ีบริษัทลมละลายได ปญหาของประเทศคงไมใชลมละลาย) 

 นาย ก. เปนนายทุน  

นาย ก. โกง 

นาย ก. ร่ํารวย 

นาย ข. เปนนายทุน และร่ํารวย 

ดังนั้น นาย ข. เปนคนโกง 

เหตุผลขึ้นกับบุคคล (appeal to authority)เปนการอางอิงดวยบุคคล ถาคนนี้กลาวถือวาถูกตอง คือ

ยอมรับขอสรุปเพราะเปนขอสรุปจากผูที่รูดี (ขอสรุปจากตัวบุคคล) ตัวอยางเชน 

 ผมเปนนายกรัฐมนตรี ใครจะรูเรื่องของประเทศดีกวาผมไมได 

 รัฐบาลเปนผูบริหารบานเมือง รัฐบาลยอมรูปญหาดีกวาผูอื่น 

จะเห็นไดวาลักษณะของการใหเหตุผลในลักษณะนี้ คือ ขอสรุปเปนจริงโดยอางตัวบุคคลเทานั้น 

เหตุผลเปนวงจร (begging the question)เปนการสรุปโดยใชขอความที่ยังไมมีการพิสูจนเปนเหตุ 

(to assume truth of thing to be prove) คือ อางเหตุผลจากสิ่งที่ยังไมมีใครเคยพิสูจน ตัวอยางเชน 

 ภาษีอัตรากาวหนาชวยในการกระจายรายได 

 ภาษีอัตรากาวหนาเปนสิ่งที่ด ี

ปญหาคือ เราพิสูจนหรือยังวาการกระจายรายไดเปนสิ่งที่ด ี

(อาจจะดีจริง แตในตรรกบทเราตองบอก) 

ตัวอยางเชน 

การกระจายรายไดเปนสิ่งที่ดี 

ทําไมคิดแบบนี้ 

เพราะนักเศรษฐศาสตรที่ดีคิดแบบนี้ 

คุณแยกอยางไรวาใครเปนนักเศรษฐศาสตรที่ดี 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร และการบริหารการ

พัฒนา 

นักเศรษฐศาสตรที่ดีคือ คนที่วาการกระจายรายไดด ี

 

สังเกตวาเรานําสิ่งที่เราควรจะพิสูจนมาเปนเหตุผลในขอสรุป กลาวคือ เหตุที่เรานํามาอางอิง “นัก

เศรษฐศาสตรที่ดีคิดแบบนี้” ยังไมไดรับการพิสูจนวานักเศรษฐศาสตรที่ดีคือใคร ดังนั้นการสรุปวาการกระจาย

รายไดเปนสิ่งที่ดี เพียงใหเหตุผลวาเปนสิ่งที่ “นักเศรษฐศาสตรที่ดีคิดแบบนี้” ยอมไมถูกตอง 

ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรบางครั้งดูเหมือนเปนการใหเหตุผลเปน circular reasoning แตอาจเกิด

จากการไมระบุใหเห็นชัดเจนก็ได เชน  

การบริโภคที่สูงขึ้นทําใหรายไดประชาชาติสูงขึ้น 

เมื่อรายไดสูงขึ้น การบริโภคเปนอยางไร 

เมื่อรายไดประชาชาติสูงขึ้น จะทําใหการบริโภคสูงขึ้น 

จะเห็นไดวาดูเหมือนเราไมไดพิสูจนอะไร แตที่จริงแลวความสับสนอยูที่วา ในกรณีแรกเราพูดถึงการ

เพิ่มขึ้นของการบริโภคแบบอัตโนมัติที่ไมขึ้นกับรายได เชนมาจากเงินออมสวนกรณีที่สองเราพูดถึงการเคลื่อน

ไปตามเสนการบริโภค (movement along the consumption wave) 

ตัวอยางอื่นๆ ของการใหเหตุผลประเภทนี้คือ 

 เราควรจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

เหตุผลคือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาใจปญหาประชาชน 

ทําไมถึงเขาใจปญหาประชาชน 

เพราะวาเปนรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 

 เมื่อราคาสินคาเพิ่มขึ้น 

คนซื้อสินคาลดลง 

เหตุผลคืออะไร 

เสนอุปสงคเปนเสนลาดลง 

ทําไมเสนอุปสงคเปนเสนลาดลง 

เพราะเมื่อราคาสินคาเพิ่ม คนจะซื้อสินคาลดลง 

การอุปนัย (induction) 

เศรษฐศาสตรมีวิธีการใหเหตุผลหาขอสรุปอีกลักษณะหนึ่ง คือวิธีอุปนัย โดยเปนการใหเหตุผลจาก

กรณีตัวอยางหรือกรณียอยกลุมหนึ่ง ซึ่งเมื่อไดหลักฐานจากกรณีดังกลาวแลวก็จะสามารถนํามาสรุปเปนกรณี

ทั่วไป (general case) เชน ถาเราจะศึกษาวาชาวนาเปนผูประกอบการหรือไม เราจะดูกลุมพฤติกรรมของ

ชาวนาคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งวาตอบสนองกับราคาหรือไม จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเราดูลักษณะของตัวอยาง

แลวมาสรุปเปนกรณีท่ัวไปวา ชาวนาเปนผูประกอบการ เพราะตอบสนองกับราคา 

 41 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

ลักษณะสําคัญของการอุปนัย คือ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาสนับสนุนขอสรุปขอสรุปอาจ

เปนลักษณะในเชิงพยากรณ 

ตัวอยางอื่นๆ ของวิธีการอุปนัย ไดแก 

 ถาตองการศึกษาวาอัตราดอกเบี้ยมีผลตอเงินฝากหรือไม สามารถทําไดโดยการนําตัวเลข

ตั้งแตปค.ศ.1980 – 1985 มาวิเคราะห และพบวามีผล ดังนั้นจึงสรุปวาอัตราดอกเบี้ยมีผลตอ

เงินฝาก 

 การเห็นพระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออกทุกเชา ดังนั้นจึงสรุปวาพระอาทิตยขึ้นทางทิศ

ตะวันออกในตอนเชา 

 ทุเรียนทุกลูกที่เราเคยเห็นมีหนาม ดังนั้นเราจึงสรุปวาทุเรียนมีหนาม 

 กาเปนสีดํา เพราะกาทุกตัวที่เราพบมสีีดํา 

 คนภาคใตรวย 

ตัวอยางขอสรุปในเชิงพยากรณ 

 พระอาทิตยจะขึ้นพรุงนี้เชา 

 ถาไปเชียงใหมจะพบผูหญิงสวย 

 วันศุกรนี้ที่รานอาหารคนจะวาง(เพราะเปนวันศุกรกลางเดือน) 

การพิสูจนวาถูกและการพิสูจนวาผิด (proof and disproof) 

เราจะพิสูจนขอความที่มาจากการนิรนัยไดอยางไร 

เราจะพิสูจนไดเม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้นยืนยันซ้ําๆ กัน แตเราคงไมสามารถพิสูจนไดแนนอน เพราะอาจ

มีสิ่งที่ไมเปนจริงตามขอความทั้งหมดได เชน กามีสีดํา แตอาจจะมีกาสีขาวที่ขั้วโลกก็อาจเปนไดถาทําการ

ทดสอบโดยใชประชากรทั้งหมดเปนตัวอยาง เชน ดูจํานวนกาทั่วโลก จะถือเปนการพิสูจนหรือไม 

ประเด็นที่ควรพิจารณา คือทําไดยากที่จะไดตัวอยาง ถามองในแงขอมูลภาคตัดขวาง (cross section) 

ก็จัดวายาก สวนถามองในแงขอมูลอนุกรม (time series) ก็ไมสมเหตุสมผลเพราะเปนการใชขอมูลในอดีต

เปรียบเทียบกับขอมูลอนาคต)แตถาทําไดก็ไมเรียกวาเปนการอุปนัย เพราะวิธีการอุปนัยไมใชขอสรุปจาก

ตัวอยาง 

สิ่งที่เราทําในเรื่องของการอุปนัย คือการพิสูจนวาผิด (disproof) นั่นคือ เมื่อเราพบวามีหลักฐานวาไม

สอดคลองกับขอสรุปเราก็บอกวาไมเปนจริง คือ หลักฐานดังกลาวไมลดความนาเชื่อถือ (discredit) ขอสรุป 

(เชน กาสีขาวผูหญิงเชียงใหมไมสวย คนใตไมรวย) 
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พัฒนา 

นักเศรษฐศาสตรที่ดีคือ คนที่วาการกระจายรายไดด ี

 

สังเกตวาเรานําสิ่งที่เราควรจะพิสูจนมาเปนเหตุผลในขอสรุป กลาวคือ เหตุที่เรานํามาอางอิง “นัก

เศรษฐศาสตรที่ดีคิดแบบนี้” ยังไมไดรับการพิสูจนวานักเศรษฐศาสตรที่ดีคือใคร ดังนั้นการสรุปวาการกระจาย

รายไดเปนสิ่งที่ดี เพียงใหเหตุผลวาเปนสิ่งที่ “นักเศรษฐศาสตรที่ดีคิดแบบนี้” ยอมไมถูกตอง 

ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรบางครั้งดูเหมือนเปนการใหเหตุผลเปน circular reasoning แตอาจเกิด

จากการไมระบุใหเห็นชัดเจนก็ได เชน  

การบริโภคที่สูงขึ้นทําใหรายไดประชาชาติสูงขึ้น 

เมื่อรายไดสูงขึ้น การบริโภคเปนอยางไร 

เมื่อรายไดประชาชาติสูงขึ้น จะทําใหการบริโภคสูงขึ้น 

จะเห็นไดวาดูเหมือนเราไมไดพิสูจนอะไร แตที่จริงแลวความสับสนอยูที่วา ในกรณีแรกเราพูดถึงการ

เพิ่มขึ้นของการบริโภคแบบอัตโนมัติที่ไมขึ้นกับรายได เชนมาจากเงินออมสวนกรณีที่สองเราพูดถึงการเคลื่อน

ไปตามเสนการบริโภค (movement along the consumption wave) 

ตัวอยางอื่นๆ ของการใหเหตุผลประเภทนี้คือ 

 เราควรจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

เหตุผลคือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาใจปญหาประชาชน 

ทําไมถึงเขาใจปญหาประชาชน 

เพราะวาเปนรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 

 เมื่อราคาสินคาเพิ่มขึ้น 

คนซื้อสินคาลดลง 

เหตุผลคืออะไร 

เสนอุปสงคเปนเสนลาดลง 

ทําไมเสนอุปสงคเปนเสนลาดลง 

เพราะเมื่อราคาสินคาเพิ่ม คนจะซื้อสินคาลดลง 

การอุปนัย (induction) 

เศรษฐศาสตรมีวิธีการใหเหตุผลหาขอสรุปอีกลักษณะหนึ่ง คือวิธีอุปนัย โดยเปนการใหเหตุผลจาก

กรณีตัวอยางหรือกรณียอยกลุมหนึ่ง ซึ่งเมื่อไดหลักฐานจากกรณีดังกลาวแลวก็จะสามารถนํามาสรุปเปนกรณี

ทั่วไป (general case) เชน ถาเราจะศึกษาวาชาวนาเปนผูประกอบการหรือไม เราจะดูกลุมพฤติกรรมของ

ชาวนาคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งวาตอบสนองกับราคาหรือไม จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเราดูลักษณะของตัวอยาง

แลวมาสรุปเปนกรณีท่ัวไปวา ชาวนาเปนผูประกอบการ เพราะตอบสนองกับราคา 

 41 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

ลักษณะสําคัญของการอุปนัย คือ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาสนับสนุนขอสรุปขอสรุปอาจ

เปนลักษณะในเชิงพยากรณ 

ตัวอยางอื่นๆ ของวิธีการอุปนัย ไดแก 

 ถาตองการศึกษาวาอัตราดอกเบี้ยมีผลตอเงินฝากหรือไม สามารถทําไดโดยการนําตัวเลข

ตั้งแตปค.ศ.1980 – 1985 มาวิเคราะห และพบวามีผล ดังนั้นจึงสรุปวาอัตราดอกเบี้ยมีผลตอ

เงินฝาก 

 การเห็นพระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออกทุกเชา ดังนั้นจึงสรุปวาพระอาทิตยขึ้นทางทิศ

ตะวันออกในตอนเชา 

 ทุเรียนทุกลูกที่เราเคยเห็นมีหนาม ดังนั้นเราจึงสรุปวาทุเรียนมีหนาม 

 กาเปนสีดํา เพราะกาทุกตัวที่เราพบมสีีดํา 

 คนภาคใตรวย 

ตัวอยางขอสรุปในเชิงพยากรณ 

 พระอาทิตยจะขึ้นพรุงนี้เชา 

 ถาไปเชียงใหมจะพบผูหญิงสวย 

 วันศุกรนี้ที่รานอาหารคนจะวาง(เพราะเปนวันศุกรกลางเดือน) 

การพิสูจนวาถูกและการพิสูจนวาผิด (proof and disproof) 

เราจะพิสูจนขอความที่มาจากการนิรนัยไดอยางไร 

เราจะพิสูจนไดเม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้นยืนยันซ้ําๆ กัน แตเราคงไมสามารถพิสูจนไดแนนอน เพราะอาจ

มีสิ่งที่ไมเปนจริงตามขอความทั้งหมดได เชน กามีสีดํา แตอาจจะมีกาสีขาวที่ขั้วโลกก็อาจเปนไดถาทําการ

ทดสอบโดยใชประชากรทั้งหมดเปนตัวอยาง เชน ดูจํานวนกาทั่วโลก จะถือเปนการพิสูจนหรือไม 

ประเด็นที่ควรพิจารณา คือทําไดยากที่จะไดตัวอยาง ถามองในแงขอมูลภาคตัดขวาง (cross section) 

ก็จัดวายาก สวนถามองในแงขอมูลอนุกรม (time series) ก็ไมสมเหตุสมผลเพราะเปนการใชขอมูลในอดีต

เปรียบเทียบกับขอมูลอนาคต)แตถาทําไดก็ไมเรียกวาเปนการอุปนัย เพราะวิธีการอุปนัยไมใชขอสรุปจาก

ตัวอยาง 

สิ่งที่เราทําในเรื่องของการอุปนัย คือการพิสูจนวาผิด (disproof) นั่นคือ เมื่อเราพบวามีหลักฐานวาไม

สอดคลองกับขอสรุปเราก็บอกวาไมเปนจริง คือ หลักฐานดังกลาวไมลดความนาเชื่อถือ (discredit) ขอสรุป 

(เชน กาสีขาวผูหญิงเชียงใหมไมสวย คนใตไมรวย) 
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 42 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับเศรษฐศาสตรและการบริหารการพัฒนา 

ทั้งนีเ้วลาเราสรุปเปนขอสรุปทั่วไปนั้น คําวา “ทั่วไป” หมายถึงทั่วไปขนาดไหน เชน กาสีดํา หมายถึง  

กาทุกตัว หรือกาสวนใหญ หรือกาบางตัว และหลักฐานขนาดไหนจึงจะถือวาใชได (1 ตัว หรือ 2 ตัว หรือ 100 

ตัว) 

ในความเปนจริงเรามีระดับความเชื่อของเราที่จะยอมรับขอสรุปนั้น เชน หากรอยละ 99 ของกา

ทั้งหมดเปนสีดํา เราก็สรุปวากาเปนสีดํา จะสังเกตไดวานี่คือลักษณะของสถิติที่เราใชตัวอยางมาทดสอบทาง

สถิติเพื่อดูวาจะยอมรับไดมากนอยเพียงใด ซึ่งวิธีการทางสถิตินั้นเปนการพิสูจนวาผิด (disproof) ไมใชการ

พิสูจนวาถูก (proof) เชน ถาสุมตัวอยางมาแลวพบวารอยละ 99 ของกาที่สุมมาเปนสีดํา เราก็จะบอกวาเราไม

สามารถปฏิเสธขอสรุปวากาเปนสีดําได วิธีการดังกลาวไมใชการพิสูจนวาถูก ดังนั้นจะเห็นไดวาเราไมสามารถ

พิสูจนวาถูกได แตเราสามารถพิสูจนวาผิดได แตการพิสูจนวาผิดก็ตองคํานึงถึงวาเราจะยอมใหมีตัวอยางที่

หักลางไดมากนอยแคไหน และขอความที่พิสูจนเฉพาะเจาะจงแคไหน 

พื้นฐานนิรนัยของการอุปนัย (deductive basis of inductive) 

การใหเหตุผลในสวนของการอุปนัยมีลักษณะเปนตรรกบทเชนเดียวกับการนิรนัย โดยสิ่งที่เปน

ขอความนําอันหนึ่งคือ “สิ่งที่เกิดในอดีตจะเกิดขึ้นอีก (เกิดในอนาคต)” เชน 

ทุกวันเราสังเกตวาดวงอาทิตยขึ้นตอนเชา 

พระอาทิตยขึ้นลงอยางไรวันนี้ จะเปนเชนเดียวกันในอนาคต 

ดังนั้นพระอาทิตยจะขึ้นตอนเชาในวันพรุงนี ้

ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวา ถาเปนการพยากรณ ขอความนําคือ  

“อะไรเกิดขึน้ในอดีต จะเกิดขึ้นในอนาคต” 

แตถาเปนลักษณะบอกเลา ขอความนําคือ 

“อะไรเปนจริงจากที่เราเห็น (observed case) จะเปนจริงสําหรับสิ่งทีเ่รายังไมเห็นดวย” 

สิ่งที่เราบอกคือ ทุกอยางเหมือนกันหมด หรือเปนแบบเดียวกันหมด (nature is uniform.) หรือทุก

อยางเปนปกติสม่ําเสมอ (proposition of uniformity) ซึ่งปกติมักจะไมบอกออกมาโดยตรง แตจะตองมีซอน

อยูภายใน 

สรุปคือ เมื่อเรียนเศรษฐศาสตรก็จะไดกระบวนการคิดที่เปนตรรกะ สรางเหตุผล เปนวิทยาศาสตร  

เนื่องจากมรรคทางเศรษฐศาสตรจะมาจากพื้นฐานทางตรรกวิทยา ผูศึกษาก็จะไดซึมซาบในตัวเอง และถาหาก

ศึกษาวิธีทางเศรษฐศาสตร (economic methodology) ก็จะยิ่งไดความรูชัดเจนขึ้น Schafersman (1994) 

ชี้วา ความคิดทางวิทยาศาสตรและตรรกะทางความคิดไมไดมาจากสัญชาตญาณ เพราะสัญชาตญาณมักจะ

เปนไปตามความคุนเคย ไมลึกแบบตรรกะ ความคิดที่เปนวิทยาศาสตรและตรรกะจะมาจากการฝกฝน การ

เรียนเศรษฐศาสตรจึงสามารถเปนเครื่องมือการฝกฝนสรางความมีเหตุมีผลได 
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3.4คํานึงถึงผูอื่น: ผลกระทบภายนอก 

ความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาฯตองคํานึงถึงผลตอผูอื่น หลักเศรษฐศาสตรที่สอนเรื่องนี้คือ เรื่อง

ผลกระทบภายนอก (externality) หมายถึง การที่ผูผลิตตัดสินใจผลิตเพื่อใหไดกําไรสูงสุด หรือผูบริโภคก็

ตัดสินใจบริโภคเพื่อไดรับความพอใจสูงสุดตามประโยชนสวนบุคคล แตการกระทําดังกลาวไดสงผลใหเกิดผล

กระทบตอผูอื่นโดยอาจจะไมตั้งใจ และผลกระทบนั้นจะไมมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผูผลิตดังกลาว 

เพราะไมเปนประโยชนหรือโทษแกผูกระทํา 

 ตัวอยางเชนการสูบบุหรี่ คนสูบบุหรี่มีความสุขไดรับความพอใจจากควันบุหรี่ที่เขาปอด แตคนที่ไมได

สูบแตไดรับควันบุหรี่ก็ไมไดรับความสุข รูสึกไมดีที่ไดกลิ่นบุหรี่ ผูสูบบุหรี่มักจะไมตั้งใจทําใหคนอื่นไมมีความสุข 

แตความรูสึกของคนอื่นโดยทั่วไปนี้จะไมเปนผลตอตนทุนของผูสูบบุหรี่ดังนั้นถาเอาความสุขของผูสูบบุหรี่หัก

ลบดวยความทุกขของคนอ่ืนก็จะแสดงประโยชนใหมที่นอยกวาตางจากเดิม 

เศรษฐศาสตรจะอธิบายวา เมื่อเกิดปญหาผลกระทบภายนอกขึ้น การจัดสรรทรัพยากรของสังคมจะไม

มีประสิทธิภาพ เพราะตนทุน(หรือประโยชน)สวนบุคคลไมเทากับตนทุน(หรือประโยชน) ของสังคม ซึ่งหากไมมี

ความแตกตางระหวางผลตอบุคคลและผลตอสังคม เงื่อนไขการตัดสินใจสวนบุคคลก็จะทําใหสังคมมี

ประสิทธิภาพสูงสุดดวยเนื่องจากการวิเคราะหเงื่อนไขพาเรโตนั้นมีพื้นฐานวาตนทุนและประโยชนของเอกชน

และของสังคมเปนสิ่งเดียวกัน เงื่อนไขที่เปนประโยชนหนวยสุดทายเทากับตนทุนหนวยสุดทายจึงเปนเงื่อนไข

ของประสิทธิภาพท้ังสังคมและเอกชน 

กรอบ 3.2 ผลกระทบภายนอกทางลบกับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร 

ผลกระทบภายนอกทางลบ (negative externality) หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผูผลิต

หรือผูบริโภคที่มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร แลวกอใหเกิดผลเสียหายตอบุคคลหรือกลุมคนอื่นโดยไม

ตั้งใจ ดังนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกทางลบสังคมจะมีตนทุนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากร

มากกวาที่ควรจะเปน เพราะตนทุนหนวยสุดทายของสังคมมีประกอบดวยสองสวน คือตนทุนหนวย

สุดทายของเอกชนจากการผลิต และตนทุนหนวยสุดทายที่เกิดจากผลกระทบภายนอก ซึ่งสามารถ

เขียนเปนสมการไดวา 

MSC=   MPC +  MEC 

โดยที ่MSC: marginal social cost หมายถึง ตนทุนหนวยสุดทายของสังคมที่เกิดจาก การตัดสินใจ 

ผลิตหรือบริโภคสินคาเพ่ิมขึ้นหนึ่งหนวย  

MPC: marginal private cost หมายถึง ตนทุนหนวยสุดทายของเอกชนจากการตั ด สิ น ใ จ

ผลิตหรือบริโภคสินคาเพ่ิมขึ้นหนึ่งหนวย 

MEC: marginal external cost หมายถึง ตนทุนหนวยสุดทายของสังคมจากผลกระทบ

ภายนอก 
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 42 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับเศรษฐศาสตรและการบริหารการพัฒนา 

ทั้งนีเ้วลาเราสรุปเปนขอสรุปทั่วไปนั้น คําวา “ทั่วไป” หมายถึงทั่วไปขนาดไหน เชน กาสีดํา หมายถึง  

กาทุกตัว หรือกาสวนใหญ หรือกาบางตัว และหลักฐานขนาดไหนจึงจะถือวาใชได (1 ตัว หรือ 2 ตัว หรือ 100 

ตัว) 

ในความเปนจริงเรามีระดับความเชื่อของเราที่จะยอมรับขอสรุปนั้น เชน หากรอยละ 99 ของกา

ทั้งหมดเปนสีดํา เราก็สรุปวากาเปนสีดํา จะสังเกตไดวานี่คือลักษณะของสถิติที่เราใชตัวอยางมาทดสอบทาง

สถิติเพื่อดูวาจะยอมรับไดมากนอยเพียงใด ซึ่งวิธีการทางสถิตินั้นเปนการพิสูจนวาผิด (disproof) ไมใชการ

พิสูจนวาถูก (proof) เชน ถาสุมตัวอยางมาแลวพบวารอยละ 99 ของกาที่สุมมาเปนสีดํา เราก็จะบอกวาเราไม

สามารถปฏิเสธขอสรุปวากาเปนสีดําได วิธีการดังกลาวไมใชการพิสูจนวาถูก ดังนั้นจะเห็นไดวาเราไมสามารถ

พิสูจนวาถูกได แตเราสามารถพิสูจนวาผิดได แตการพิสูจนวาผิดก็ตองคํานึงถึงวาเราจะยอมใหมีตัวอยางที่

หักลางไดมากนอยแคไหน และขอความที่พิสูจนเฉพาะเจาะจงแคไหน 

พื้นฐานนิรนัยของการอุปนัย (deductive basis of inductive) 

การใหเหตุผลในสวนของการอุปนัยมีลักษณะเปนตรรกบทเชนเดียวกับการนิรนัย โดยสิ่งที่เปน

ขอความนําอันหนึ่งคือ “สิ่งที่เกิดในอดีตจะเกิดขึ้นอีก (เกิดในอนาคต)” เชน 

ทุกวันเราสังเกตวาดวงอาทิตยขึ้นตอนเชา 

พระอาทิตยขึ้นลงอยางไรวันนี้ จะเปนเชนเดียวกันในอนาคต 

ดังนั้นพระอาทิตยจะขึ้นตอนเชาในวันพรุงนี ้

ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวา ถาเปนการพยากรณ ขอความนําคือ  

“อะไรเกิดขึน้ในอดีต จะเกิดขึ้นในอนาคต” 

แตถาเปนลักษณะบอกเลา ขอความนําคือ 

“อะไรเปนจริงจากที่เราเห็น (observed case) จะเปนจริงสําหรับสิ่งทีเ่รายังไมเห็นดวย” 

สิ่งที่เราบอกคือ ทุกอยางเหมือนกันหมด หรือเปนแบบเดียวกันหมด (nature is uniform.) หรือทุก

อยางเปนปกติสม่ําเสมอ (proposition of uniformity) ซึ่งปกติมักจะไมบอกออกมาโดยตรง แตจะตองมีซอน

อยูภายใน 

สรุปคือ เมื่อเรียนเศรษฐศาสตรก็จะไดกระบวนการคิดที่เปนตรรกะ สรางเหตุผล เปนวิทยาศาสตร  

เนื่องจากมรรคทางเศรษฐศาสตรจะมาจากพื้นฐานทางตรรกวิทยา ผูศึกษาก็จะไดซึมซาบในตัวเอง และถาหาก

ศึกษาวิธีทางเศรษฐศาสตร (economic methodology) ก็จะยิ่งไดความรูชัดเจนขึ้น Schafersman (1994) 

ช้ีวา ความคิดทางวิทยาศาสตรและตรรกะทางความคิดไมไดมาจากสัญชาตญาณ เพราะสัญชาตญาณมักจะ

เปนไปตามความคุนเคย ไมลึกแบบตรรกะ ความคิดท่ีเปนวิทยาศาสตรและตรรกะจะมาจากการฝกฝน การ

เรียนเศรษฐศาสตรจึงสามารถเปนเครื่องมือการฝกฝนสรางความมีเหตุมีผลได 
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3.4คํานึงถึงผูอื่น: ผลกระทบภายนอก 

ความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาฯตองคํานึงถึงผลตอผูอื่น หลักเศรษฐศาสตรที่สอนเรื่องนี้คือ เรื่อง

ผลกระทบภายนอก (externality) หมายถึง การที่ผูผลิตตัดสินใจผลิตเพื่อใหไดกําไรสูงสุด หรือผูบริโภคก็

ตัดสินใจบริโภคเพื่อไดรับความพอใจสูงสุดตามประโยชนสวนบุคคล แตการกระทําดังกลาวไดสงผลใหเกิดผล

กระทบตอผูอื่นโดยอาจจะไมตั้งใจ และผลกระทบนั้นจะไมมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผูผลิตดังกลาว 

เพราะไมเปนประโยชนหรือโทษแกผูกระทํา 

 ตัวอยางเชนการสูบบุหรี่ คนสูบบุหรี่มีความสุขไดรับความพอใจจากควันบุหรี่ที่เขาปอด แตคนที่ไมได

สูบแตไดรับควันบุหรี่ก็ไมไดรับความสุข รูสึกไมดีที่ไดกลิ่นบุหรี่ ผูสูบบุหรี่มักจะไมตั้งใจทําใหคนอื่นไมมีความสุข 

แตความรูสึกของคนอื่นโดยทั่วไปนี้จะไมเปนผลตอตนทุนของผูสูบบุหรี่ดังนั้นถาเอาความสุขของผูสูบบุหรี่หัก

ลบดวยความทุกขของคนอ่ืนก็จะแสดงประโยชนใหมที่นอยกวาตางจากเดิม 

เศรษฐศาสตรจะอธิบายวา เมื่อเกิดปญหาผลกระทบภายนอกขึ้น การจัดสรรทรัพยากรของสังคมจะไม

มีประสิทธิภาพ เพราะตนทุน(หรือประโยชน)สวนบุคคลไมเทากับตนทุน(หรือประโยชน) ของสังคม ซึ่งหากไมมี

ความแตกตางระหวางผลตอบุคคลและผลตอสังคม เงื่อนไขการตัดสินใจสวนบุคคลก็จะทําใหสังคมมี

ประสิทธิภาพสูงสุดดวยเนื่องจากการวิเคราะหเงื่อนไขพาเรโตนั้นมีพื้นฐานวาตนทุนและประโยชนของเอกชน

และของสังคมเปนสิ่งเดียวกัน เงื่อนไขที่เปนประโยชนหนวยสุดทายเทากับตนทุนหนวยสุดทายจึงเปนเงื่อนไข

ของประสิทธิภาพท้ังสังคมและเอกชน 

กรอบ 3.2 ผลกระทบภายนอกทางลบกับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร 

ผลกระทบภายนอกทางลบ (negative externality) หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผูผลิต

หรือผูบริโภคที่มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร แลวกอใหเกิดผลเสียหายตอบุคคลหรือกลุมคนอื่นโดยไม

ตั้งใจ ดังนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกทางลบสังคมจะมีตนทุนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากร

มากกวาที่ควรจะเปน เพราะตนทุนหนวยสุดทายของสังคมมีประกอบดวยสองสวน คือตนทุนหนวย

สุดทายของเอกชนจากการผลิต และตนทุนหนวยสุดทายที่เกิดจากผลกระทบภายนอก ซึ่งสามารถ

เขียนเปนสมการไดวา 

MSC=   MPC +  MEC 

โดยที ่MSC: marginal social cost หมายถึง ตนทุนหนวยสุดทายของสังคมที่เกิดจาก การตัดสินใจ 

ผลิตหรือบริโภคสินคาเพ่ิมขึ้นหนึ่งหนวย  

MPC: marginal private cost หมายถึง ตนทุนหนวยสุดทายของเอกชนจากการตั ด สิ น ใ จ

ผลิตหรือบริโภคสินคาเพ่ิมขึ้นหนึ่งหนวย 

MEC: marginal external cost หมายถึง ตนทุนหนวยสุดทายของสังคมจากผลกระทบ

ภายนอก 
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ในการตัดสินใจสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่ก็จะสูบในปริมาณที่ประโยชน (ในที่นี้คือความพอใจที่จะจาย) เทากับ

ตนทุนที่เขาจายเพ่ือซ้ือบุหรี่นั้น แตสังคมมีตนทุนอีกสวนคือความไมชอบใจของผูที่ตองรับควันบุหรี่ ตนทุนของ

สังคมจึงสูงกวาของบุคคลที่สูบบุหรี่ ปริมาณการสูบบุหรี่จึงมีมากเกินไป 

ในอีกดานหนึ่งการกระทําที่ไมตั้งใจหรือไมคํานึงถึงผลกระทบนี้เปนในทางที่เพิ่มความพอใจหรือเปน

ประโยชนไดเชนกัน เชน นักศึกษาคนหนึ่งถามอาจารยในหองเพื่อความรูความสนใจของตัวเอง ถาเปนคําถามที่

ดีและนักศึกษาคนอื่นๆไดความเขาใจที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้น ประโยชนของสังคมก็จะมากกวาประโยชนของ

บุคคลคือเฉพาะของนักศึกษาที่ถามนั้น 

 การเกิดผลกระทบภายนอกจึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ (1) ผลกระทบภายนอกทางลบ 

(negative externality)5 และ (2) ผลกระทบภายนอกทางบวก (positive externality) 

เศรษฐศาสตรจุลภาคจะมีการศึกษาประสิทธิภาพในกรณีที่มีผลกระทบภายนอก และวิเคราะหแนว

ทางแกไข ทั้งจากมาตรการรัฐบาล (ภาษีและเงินอุดหนุน) การเจรจาตอรองตามทฤษฎีโคสต (ณัฏฐพงศ     

ทองภักดี 2558 บทที่ 4)  

อยางไรก็ตาม การเกิดผลกระทบภายนอกเปนเพราะผูทํากิจกรรมไมคิดถึงผลกระทบตอผูอื่น จึงไมถือ

เปนตนทุนในการตัดสินใจของตนเอง แตถาหากผูกระทําไดนําผลกระทบนี้มาเปนตนทุนในการตัดสินใจดวย  
                                                           
5ตัวอยางของการเกิดผลกระทบภายนอกทางลบ คือ การสูบบุหรี่มลภาวะ (pollution) การพูดโทรศัพทในโรงภาพยนตรการ
ดื่มสุราแลวขับรถยนต เปนตน 

กรอบ 3.2 ผลกระทบภายนอกทางลบกับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (ตอ) 

ประสิทธิภาพการผลิตของสังคมที่ทําใหไดรับสวัสดิการสูงสุดคือ การผลิตที่ตนทุนหนวย

สุดทายของสังคมเทากับประโยชนหนวยสุดทายของสังคม ในที่นี้ผลกระทบภายนอกเกิดในดานลบ จึง

ไมสงผลดานประโยชนของการผลิต ประโยชนของบุคคลและสังคมจึงไมตางกัน ประโยชนหนวย

สุดทายของเอกชนจากการตัดสินใจผลิตหรือบริโภคสินคาเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย (marginal private 

benefit: MPB) จึงเทากับประโยชนการผลิตหนวยสุดทายของสังคม (marginal social benefit: 

MSB) จึงสามารถเขียนเงื่อนไขประสิทธิภาพในสมการขางลาง    

MSC = MPC+MEC = MPB(= MSB) 

ผลของการมีผลกระทบภายนอกทางลบจะทําใหมีการผลิตมากเกินไปกวาระดับที่มี
ประสิทธิภาพ ทําใหมีมลภาวะมากเกินไป เพราะผูผลิตจะไมผลิตตามเงื่อนไขขางตนจะผลิตที่ตนทุน
หนวย MPC = MPB (=MSB) ไมคิดถึงตนทุนผลกระทบภายนอก 

ในอีกดานหนึ่งหากการกระทํามีผลกระทบภายนอกดานบวก  ก็จะมีการผลิตนอยเกินไปกวา
ระดับที่มีประสิทธิภาพ เพราะผูที่กระทําจะไมคํานึงถึงผลที่ดีที่มีตอคนอื่น และมีตนทุนที่จะเพิ่มการ
ผลิตหรือกิจกรรมนั้น 
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การผลิตก็จะเปนระดับที่สังคมไดสวัสดิการสูงสุด เพราะผลประโยชนตอสังคม (ซึ่งเปนผลตอผูทํากิจกรรม) 

เทากับตนทุนของสังคม (ตนทุนของผูทํากิจกรรมและผลตอภายนอกที่ผูทํากิจกรรมนํามารวมดวยโดยสมัครใจ)   

กรอบของสังคมจึงมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม การที่คนจะนําผลกระทบ

ภายนอกมาใสใจก็จะมาจากคานิยมหรือสภาพแวดลอมทางสังคมเปนแรงจูงใจ โดยไมตองใชกฎหมายหรือ

กฎเกณฑที่เปนทางการ ในหลายเรื่องจัดวาเปนเรื่องธรรมชาติ เราจึงพบวาคนสวนใหญจะไมทิ้งขยะในที่

สาธารณะ ไมสูบบุหรี่ในที่มีคนพลุกพลาน โดยอาจไมมีกฎหมายบังคับหรือรัฐเขามาจัดการ คนทั่วไปจะไมพน

ควันบุหรี่ใสหนาคนอื่นและมักขออนุญาตหากจะสูบบุหรี่ คนสวนใหญมักจะรูสึกไมดีหากโทรศัพทมือถือดังขึ้น

ในที่ที่รบกวนคนอื่นและพยายามเลี่ยงเหตุการณนี้ ประเพณีและการสรางคานิยมของสังคมจะเปนแบบ

แผนการปฏิบัติที่ไมจําเปนตองบังคับกัน และใชแกปญหาผลกระทบภายนอกไดถาทําใหคนทั่วไปตระหนักถึง

ผลที่กระทบตอคนอื่นและคิดวาเปนสิ่งที่ควรนํามาใสใจตอการกระทําของตนเอง นัยยะนี้คือการตัดสินใจที่มี

เหตุมีผลคํานึงถึงผูอื่นตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 

 

3.5 พฤติกรรมที่ไมสมเหตุสมผล: จริยวิบัติ (moral hazard) 

เศรษฐศาสตรมีการวิเคราะหการตัดสินใจของคนที่ทําใหมีพฤติกรรมที่นําไปสูความไมมีประสิทธิภาพ

ได เปนพฤติกรรมที่กลาวไดวาไมสมเหตุสมผล เพราะถาทําแลวเกิดปญหา พฤติกรรมนี้เรียกวา จริยวิบัติ

(moral hazard) ลักษณะปญหา คือการที่คนมีขอมูลพฤติกรรมของตนเองมากกวาคนอื่น และไมเปดเผยการ

กระทําของตนเอง (hidden action) ดังนั้นเมื่อมีแรงจูงใจที่เปลี่ยนไป (เชนการประกันภัย) พฤติกรรมก็จะ

เบี่ยงเบนไปจากระดับที่มีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเปนทําใหมีความเสี่ยงมากขึ้น เกิดปญหาตามมาได 

ตัวอยางที่กลาวถึงกันทั่วไปคือการประกันอุบัติเหตุ เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของ

คนโดยหากเราประกันที่จะมีการจายคาเสียหายเต็มจํานวน เมื่อมีความเสียหายคนทั่วไปก็จะไมพยายามที่จะ

ลดความเสี่ยง และอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมกลับทําใหมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทําใหมีโอกาสเกิดความเสียหายได

เชน กอนประกนัอุบัติเหตุรถยนต เราจะขับดวยความระมัดระวัง เพราะเมื่อมีอุบัติเหตุจะตองใชจายในการซอม

รถเอง เมื่อมีการประกันที่จายความเสียหายเต็ม จึงมีความเปนไปไดสูงที่เราจะมีความระมัดระวังนอยลง จึง

เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีอุบัติเหตุ ดังนั้นหากมีปญหานี้การทําประกันจึงเสมือนเปนการเรงทําใหเกิดผลกระทบดาน

ลบ (negative externality) เปนการสรางความลมเหลวของระบบตลาดขึ้น 

ทั้งนี้ จะไมมีแรงจูงใจที่เราจะมีความพยายามจะลดความเสี่ยง หากมีการประกันเต็มจํานวน เพราะวา

ความพยายามนั้นทําใหความพอใจเราลดลง 

ตัวอยางกรณีตลาดการประกันสุขภาพลักษณะปญหานี้ ในตลาดประกันสุขภาพคือ เมื่อเรามีการ

ประกันสุขภาพแลวจะทําใหเราอาจจะดูแลสุขภาพนอยลง ออกกําลังกายนอยลง กินอาหารที่ไมมีประโยชน

มากขึ้น เพราะมีการประกันคุมครองคาใชจายนี้จึงเพิ่มความเสี่ยงกับสุขภาพ และทําใหบริษัทประกันตองจาย

คาประกันมากกวาที่ควรอีกลักษณะหนึ่งคือ เราอาจจะไปหาแพทยบอยขึ้น เพราะการประกันจายคาใชจาย  
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ในการตัดสินใจสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่ก็จะสูบในปริมาณที่ประโยชน (ในที่นี้คือความพอใจที่จะจาย) เทากับ

ตนทุนที่เขาจายเพ่ือซ้ือบุหรี่นั้น แตสังคมมีตนทุนอีกสวนคือความไมชอบใจของผูที่ตองรับควันบุหรี่ ตนทุนของ

สังคมจึงสูงกวาของบุคคลที่สูบบุหรี่ ปริมาณการสูบบุหรี่จึงมีมากเกินไป 

ในอีกดานหนึ่งการกระทําที่ไมตั้งใจหรือไมคํานึงถึงผลกระทบนี้เปนในทางที่เพิ่มความพอใจหรือเปน

ประโยชนไดเชนกัน เชน นักศึกษาคนหนึ่งถามอาจารยในหองเพื่อความรูความสนใจของตัวเอง ถาเปนคําถามที่

ดีและนักศึกษาคนอื่นๆไดความเขาใจที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้น ประโยชนของสังคมก็จะมากกวาประโยชนของ

บุคคลคือเฉพาะของนักศึกษาที่ถามนั้น 

 การเกิดผลกระทบภายนอกจึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ (1) ผลกระทบภายนอกทางลบ 

(negative externality)5 และ (2) ผลกระทบภายนอกทางบวก (positive externality) 

เศรษฐศาสตรจุลภาคจะมีการศึกษาประสิทธิภาพในกรณีที่มีผลกระทบภายนอก และวิเคราะหแนว

ทางแกไข ทั้งจากมาตรการรัฐบาล (ภาษีและเงินอุดหนุน) การเจรจาตอรองตามทฤษฎีโคสต (ณัฏฐพงศ     

ทองภักดี 2558 บทที่ 4)  

อยางไรก็ตาม การเกิดผลกระทบภายนอกเปนเพราะผูทํากิจกรรมไมคิดถึงผลกระทบตอผูอื่น จึงไมถือ

เปนตนทุนในการตัดสินใจของตนเอง แตถาหากผูกระทําไดนําผลกระทบนี้มาเปนตนทุนในการตัดสินใจดวย  
                                                           
5ตัวอยางของการเกิดผลกระทบภายนอกทางลบ คือ การสูบบุหรี่มลภาวะ (pollution) การพูดโทรศัพทในโรงภาพยนตรการ
ดื่มสุราแลวขับรถยนต เปนตน 

กรอบ 3.2 ผลกระทบภายนอกทางลบกับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (ตอ) 

ประสิทธิภาพการผลิตของสังคมที่ทําใหไดรับสวัสดิการสูงสุดคือ การผลิตที่ตนทุนหนวย

สุดทายของสังคมเทากับประโยชนหนวยสุดทายของสังคม ในที่นี้ผลกระทบภายนอกเกิดในดานลบ จึง

ไมสงผลดานประโยชนของการผลิต ประโยชนของบุคคลและสังคมจึงไมตางกัน ประโยชนหนวย

สุดทายของเอกชนจากการตัดสินใจผลิตหรือบริโภคสินคาเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย (marginal private 

benefit: MPB) จึงเทากับประโยชนการผลิตหนวยสุดทายของสังคม (marginal social benefit: 

MSB) จึงสามารถเขียนเงื่อนไขประสิทธิภาพในสมการขางลาง    

MSC = MPC+MEC = MPB(= MSB) 

ผลของการมีผลกระทบภายนอกทางลบจะทําใหมีการผลิตมากเกินไปกวาระดับที่มี
ประสิทธิภาพ ทําใหมีมลภาวะมากเกินไป เพราะผูผลิตจะไมผลิตตามเงื่อนไขขางตนจะผลิตที่ตนทุน
หนวย MPC = MPB (=MSB) ไมคิดถึงตนทุนผลกระทบภายนอก 

ในอีกดานหนึ่งหากการกระทํามีผลกระทบภายนอกดานบวก  ก็จะมีการผลิตนอยเกินไปกวา
ระดับที่มีประสิทธิภาพ เพราะผูที่กระทําจะไมคํานึงถึงผลที่ดีที่มีตอคนอื่น และมีตนทุนที่จะเพิ่มการ
ผลิตหรือกิจกรรมนั้น 
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การผลิตก็จะเปนระดับที่สังคมไดสวัสดิการสูงสุด เพราะผลประโยชนตอสังคม (ซึ่งเปนผลตอผูทํากิจกรรม) 

เทากับตนทุนของสังคม (ตนทุนของผูทํากิจกรรมและผลตอภายนอกที่ผูทํากิจกรรมนํามารวมดวยโดยสมัครใจ)   

กรอบของสังคมจึงมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม การที่คนจะนําผลกระทบ

ภายนอกมาใสใจก็จะมาจากคานิยมหรือสภาพแวดลอมทางสังคมเปนแรงจูงใจ โดยไมตองใชกฎหมายหรือ

กฎเกณฑที่เปนทางการ ในหลายเรื่องจัดวาเปนเรื่องธรรมชาติ เราจึงพบวาคนสวนใหญจะไมทิ้งขยะในที่

สาธารณะ ไมสูบบุหรี่ในที่มีคนพลุกพลาน โดยอาจไมมีกฎหมายบังคับหรือรัฐเขามาจัดการ คนทั่วไปจะไมพน

ควันบุหรี่ใสหนาคนอื่นและมักขออนุญาตหากจะสูบบุหรี่ คนสวนใหญมักจะรูสึกไมดีหากโทรศัพทมือถือดังขึ้น

ในที่ที่รบกวนคนอื่นและพยายามเลี่ยงเหตุการณนี้ ประเพณีและการสรางคานิยมของสังคมจะเปนแบบ

แผนการปฏิบัติที่ไมจําเปนตองบังคับกัน และใชแกปญหาผลกระทบภายนอกไดถาทําใหคนทั่วไปตระหนักถึง

ผลที่กระทบตอคนอื่นและคิดวาเปนสิ่งที่ควรนํามาใสใจตอการกระทําของตนเอง นัยยะนี้คือการตัดสินใจที่มี

เหตุมีผลคํานึงถึงผูอื่นตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 

 

3.5 พฤติกรรมที่ไมสมเหตุสมผล: จริยวิบัติ (moral hazard) 

เศรษฐศาสตรมีการวิเคราะหการตัดสินใจของคนที่ทําใหมีพฤติกรรมที่นําไปสูความไมมีประสิทธิภาพ

ได เปนพฤติกรรมที่กลาวไดวาไมสมเหตุสมผล เพราะถาทําแลวเกิดปญหา พฤติกรรมนี้เรียกวา จริยวิบัติ

(moral hazard) ลักษณะปญหา คือการที่คนมีขอมูลพฤติกรรมของตนเองมากกวาคนอื่น และไมเปดเผยการ

กระทําของตนเอง (hidden action) ดังนั้นเมื่อมีแรงจูงใจที่เปลี่ยนไป (เชนการประกันภัย) พฤติกรรมก็จะ

เบี่ยงเบนไปจากระดับที่มีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเปนทําใหมีความเสี่ยงมากขึ้น เกิดปญหาตามมาได 

ตัวอยางที่กลาวถึงกันทั่วไปคือการประกันอุบัติเหตุ เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของ

คนโดยหากเราประกันที่จะมีการจายคาเสียหายเต็มจํานวน เมื่อมีความเสียหายคนทั่วไปก็จะไมพยายามที่จะ

ลดความเสี่ยง และอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมกลับทําใหมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทําใหมีโอกาสเกิดความเสียหายได

เชน กอนประกนัอุบัติเหตุรถยนต เราจะขับดวยความระมัดระวัง เพราะเมื่อมีอุบัติเหตุจะตองใชจายในการซอม

รถเอง เมื่อมีการประกันที่จายความเสียหายเต็ม จึงมีความเปนไปไดสูงที่เราจะมีความระมัดระวังนอยลง จึง

เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีอุบัติเหตุ ดังนั้นหากมีปญหานี้การทําประกันจึงเสมือนเปนการเรงทําใหเกิดผลกระทบดาน

ลบ (negative externality) เปนการสรางความลมเหลวของระบบตลาดขึ้น 

ทั้งนี้ จะไมมีแรงจูงใจที่เราจะมีความพยายามจะลดความเสี่ยง หากมีการประกันเต็มจํานวน เพราะวา

ความพยายามนั้นทําใหความพอใจเราลดลง 

ตัวอยางกรณีตลาดการประกันสุขภาพลักษณะปญหานี้ ในตลาดประกันสุขภาพคือ เมื่อเรามีการ

ประกันสุขภาพแลวจะทําใหเราอาจจะดูแลสุขภาพนอยลง ออกกําลังกายนอยลง กินอาหารที่ไมมีประโยชน

มากขึ้น เพราะมีการประกันคุมครองคาใชจายนี้จึงเพิ่มความเสี่ยงกับสุขภาพ และทําใหบริษัทประกันตองจาย

คาประกันมากกวาที่ควรอีกลักษณะหนึ่งคือ เราอาจจะไปหาแพทยบอยขึ้น เพราะการประกันจายคาใชจาย  
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พัฒนา 

ทําใหไมมีประสิทธิภาพเชน ถามีระบบประกันโดยสมมติใหผูประกันจายเงินเพียงรอยละ 20 ของคาบริการ 

เทียบเทากับวาราคาคาบริการลดลงรอยละ 80 ถาคนรูสึกวาการไปหาแพทยมีคาใชจายนอยลง ไปหาแพทย

มากขึ้นโดยไมจําเปน คาใชจายดานสุขภาพโดยรวมของสังคมก็จะสูงขึ้น จึงไมมีประสิทธิภาพ  

ตัวอยางวิกฤติเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียมีสาเหตุ

บางสวนมาจากปญหานี้ โดยมีนโยบายรัฐที่สงแรงจูงใจที่ทําใหผูที่เกี่ยวของมีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงในการ

ทําธุรกิจ ทําใหเพิ่มโอกาสเกิดวิกฤติ ประการหนึ่งคือ การบริหารสถาบันการเงินและการฝากเงิน เนื่องจาก

ประชาชนไมมีขอมูลเกี่ยวกับธนาคารและประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของธนาคาร การ

ฝากเงินจะมีนอยกวาที่ควร รัฐบาลจึงมักจะแกปญหาโดยการเขามาค้ําประกันวาสถาบันการเงินจะไมลม หรือ

หากจะลมผูฝากจะไดเงินคืนแนนอน แตอยางไรก็ตามการค้ําประกันลักษณะนี้อาจทําใหเกิดปญหาจริยวิบัติ 

(moral hazard) ไดเพราะเมื่อธนาคารไมตองรับผิดชอบในการจายคืนเงินฝากใหแกประชาชน ธนาคารก็จะ

บริหารงานดวยความประมาทกวาเดิม นั้นก็คือธนาคารจะมีปญหาไดงายขึ้น และประชาชนก็จะเลือกฝากเงิน

กับสถาบันการเงินที่ใหผลตอบแทนสูง โดยไมคํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหาร และความเสี่ยงของสถาบัน

การเงินนั้น 

ปญหาจริยวิบัติ (moral hazard) ที่ทําใหเกิดวิกฤติอีกลักษณะหนึ่งคือ การที่มีอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศคงที่ โดยรัฐมีลักษณะการรับประกันวาจะไมมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อนักธุรกิจมี

ความเชื่อเชนนี้ก็จะมีการกูเงินจากตางประเทศสูง โดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งไมมี

การประกันความเสี่ยงดวย การกูเงินจากตางประเทศมาก ทําใหความเสี่ยงสูงขึ้น ความเชื่อมั่นในระบบ

เศรษฐกิจนอยลง ผลคือมีแรงผลักดันใหปรับอัตราแลกเปลี่ยน และการไหลออกของเงินทุนในชวงที่มีความไม

เชื่อมั่น อันมีสวนนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจ 

ทางแกปญหาจริยวิบัติ (moral hazard) 

ในดานของธุรกิจ หลักการคือการแบงความรับผิดชอบในความเสียหาย ในกรณีของการประกันคือ 

บริษัทจะไมจายคาความเสียหายเต็มจํานวน โดยจะใหผูประกันรับผิดชอบบางสวน บริษัทจะมี deductible 

ในการประกัน คือจํานวนเงินขั้นตนที่ผูประกันตองจายเองโดยบริษัทจะจายสวนที่เกินจากจํานวนนี้ ซึ่งก็จะทํา

ใหผูประกันตองคํานึงถึงความเสี่ยงดวย อีกวิธีการหนึ่งคือการปรับเบี้ยประกันครั้งตอๆไปใหสูงขึ้นเมื่อผูประกัน

มีความเสียหายมากขึ้นหรือลดเบี้ยประกันลงหากผูประกันไมมีความเสียหายแลวเรียกเงินจากบริษัทประกัน 

ในการกูเงินเมื่อผูขอกูไดเงินไป เขาอาจนําเงินไปใชในทางที่ไมชอบหรืออาจจะมีการยักยอกถายเท

เงินกู (โกง) ดังนั้นธนาคารจึงตองมีมาตรการแกไข คือ การกําหนดใหเจาของโครงการมีการค้ําประกันเงินกูใน

กรณีที่โครงการลม โดยเจาของจะตองเซ็นสัญญายินยอมจายเงินหากเกิดปญหาดังกลาวขึ้น (มีการรวม

รับผิดชอบ) 

 47 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

ทั้งนี้ หากบุคคลมีความรูวาพฤติกรรมใดของตนมีลักษณะของจริยวิบัติ และเลี่ยงที่จะมีพฤติกรรมนี้  

แมวาจะมีแรงจูงใจหรือไมก็ตามก็จะแกไขปญหาได  ความรูทางเศรษฐศาสตรในเรื่องนี้จึงสรางการตัดสินใจที่มี

เหตุ มีผล เลี่ยงพฤติกรรมจริยวิบัติ 
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พัฒนา 

ทําใหไมมีประสิทธิภาพเชน ถามีระบบประกันโดยสมมติใหผูประกันจายเงินเพียงรอยละ 20 ของคาบริการ 

เทียบเทากับวาราคาคาบริการลดลงรอยละ 80 ถาคนรูสึกวาการไปหาแพทยมีคาใชจายนอยลง ไปหาแพทย

มากขึ้นโดยไมจําเปน คาใชจายดานสุขภาพโดยรวมของสังคมก็จะสูงขึ้น จึงไมมีประสิทธิภาพ  

ตัวอยางวิกฤติเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียมีสาเหตุ

บางสวนมาจากปญหานี้ โดยมีนโยบายรัฐที่สงแรงจูงใจที่ทําใหผูที่เกี่ยวของมีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงในการ

ทําธุรกิจ ทําใหเพิ่มโอกาสเกิดวิกฤติ ประการหนึ่งคือ การบริหารสถาบันการเงินและการฝากเงิน เนื่องจาก

ประชาชนไมมีขอมูลเกี่ยวกับธนาคารและประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของธนาคาร การ
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บริษัทจะไมจายคาความเสียหายเต็มจํานวน โดยจะใหผูประกันรับผิดชอบบางสวน บริษัทจะมี deductible 
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 47 บทท่ี 3ความมีเหตุมีผลกับหลักเศรษฐศาสตร 

ทั้งนี้ หากบุคคลมีความรูวาพฤติกรรมใดของตนมีลักษณะของจริยวิบัติ และเลี่ยงที่จะมีพฤติกรรมนี้  

แมวาจะมีแรงจูงใจหรือไมก็ตามก็จะแกไขปญหาได  ความรูทางเศรษฐศาสตรในเรื่องนี้จึงสรางการตัดสินใจที่มี

เหตุ มีผล เลี่ยงพฤติกรรมจริยวิบัติ 
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ในบทท่ีผานมาอธิบายวาการเรียนเศรษฐศาสตรจะสรางความมีเหตุมีผลในดานความคิดที่เปนวิทยาศาสตร 

มีตรรกะ มีการตัดสนใจที่ดี คํานึงถึงคนอื่น และเขาใจพฤติกรรมท่ีสรางจริยวิบัติ (moral hazard) อยางไร  ในบท

นี้จะอภิปรายมโนทัศนและแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่จะชวยใหเขาใจและเสริมสรางพฤติกรรมที่มีเหตุมีผล

และพอประมาณ โดยในสวนแรกเปนเรื่องของแบบจําลองการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด (optimization)สวนหลังเปนเรื่อง

ของเครื่องมือท่ีจะชวยสรางการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล 

 

4.1 พฤติกรรมความมีเหตุผลและพอประมาณตามหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาเพื่อใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คือภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูตองทําใหได

ประโยชนสูงสุด หรือถาทําใหไดตามเปาหมายตนทุนก็ตองตํ่าที่สุด ไมมีความสิ้นเปลือง  แบบจําลองการตัดสินใจท่ี

ดีท่ีทั้งดานผูผลิตและผูบริโภคก็เปนพื้นฐานท่ีอธิบายการตดัสินใจที่มีเหตุมีผลตามเศรษฐศาสตรพื้นฐาน 

แบบจําลองพื้นฐานในเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคตามหลักประสิทธิภาพ ในการใชทรัพยากรในการบริโภคให

มีประโยชนสูงสุด คือ การหาการบริโภคที่เหมาะสมที่ใหความพอใจสูงสุดตามทรัพยากร (ในที่น้ีคืองบประมาณหรือ

รายได) ที่มีจํากัด  ลักษณะเชนนี้กลาวไดวา เปนการสรางความมีเหตุมีผล คือหลักการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ

ผูบริโภคมีเหตุผล ตองมีความคงเสนคงวา เชน ถาชอบสมมากกวาเงาะ ชอบเงาะมากกวามะมวง ถาใหเลือก

ระหวางสมกับมะมวงก็จะเลือกสม ถามีเงาะกับสมก็จะเลือกสม พฤติกรรมเปนอยางน้ีเสมอและเรียกไดวามีความ

พอประมาณ เพราะการทําใหไดวัตถุประสงคที่ดีที่สุดน้ีตามขอจํากัดที่มีนี้ทําใหไดระดับท่ีเหมาะสม ไมมากไป ไม

นอยไปและไมมีความสูญเปลา 

ภาคผนวกแสดงการวิเคราะหพื้นฐานตามเศรษฐศาสตรกระแสหลักของพฤติกรรมผูบริโภค แบบจําลองน้ี

ไดใชสรางทฤษฎีอุปสงค และวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคไดเปนการทั่วไป อยางไรก็ตามหากขยายความมีเหตุมีผล

ตามปรัชญาท่ีจะคํานึงถึงผลตอเนื่องระยะยาว การคํานึงถึงผูอื่นเพื่อใหการตัดสินใจมีเหตุผลมีความสมดุลย่ังยืน 

การศึกษาพฤติกรรมที่มีเหตุมีผลก็คงจะมีการเพิ่มเติมมากกวาแบบจําลองขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนประเด็นในสวนตอไป  
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องคประกอบและขั้นตอนการวิจัย 

การวิจัยในงานวิชาการมีองคประกอบคือ มีคําถามของการวิจัย มีการใชทฤษฎีกําหนดขอสันนิษฐานเพื่อ

เปนแนวทางในการหาคําตอบ มีการวิเคราะหจากขอมูลเพื่อทดสอบขอสันนิษฐาน และมีขอสรุปเพ่ือตอบคําถาม

ที่ต้ังไว 

คําถามของการวิจัยตองมีความชัดเจน เปนแนวทางใหหาวิธีการที่เหมาะสมในการหาคําตอบ เชน ประเด็น

คําถามวา ถารัฐจะมีระบบประกันสุขภาพท่ัวหนาตองใชงบประมาณแตละปเทาไรหรือถารัฐบาลใชนโยบายการคลัง

แบบขาดดุล 3 เปอรเซ็นตของรายไดประชาชาติจะกระตุนเศรษฐกิจไดตามเปาหมายหรือไม ผูวิจัยตองเลือกปญหา

ที่เหมาะสมกับความรูความสามารถและประสบการณของผูวิจัย โดยท่ีการเลือกปญหาจะตองกระทําอยางมี

หลักเกณฑและมีจุดมุงหมายเดนชัดเพื่อนําไปสูการต้ังชื่อเรื่องงานวิจัยท่ีดี  

วิธีการท่ีเปนมาตรฐานในการหาคําตอบคือ การมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีหรือแบบจําลองท่ีเปนที่ยอมรับ

ในทางวิชาการ มีการกําหนดขอสันนิษฐาน (hypothesis) เปนแนวทางในการหาคําตอบอยางชัดเจน เชน หากจะ

หาผลกระทบจากนโยบายการคลังขาดดุล เราจะมีขอสันนิษฐานวาจะมีผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเรา

อาจจะใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรมหภาคเปนกรอบในการวิเคราะหหาคําตอบนั้น 

กรอบ 4.1 องคประกอบของการวิจัยกับชีวิตประจําวัน (ตอ) 

อีกตัวอยางหน่ึง สมมติวาเราเตรียมตัวจะออกจากบานแตรถยนตสตารทไมติด เราคิดวาสาย

สงนํ้ามันเสีย ทําใหนํ้ามันไมพุงเขาหองจุดระเบิด เราจึงไปซ้ือสายสงนํ้ามันมาเปลี่ยน  กระบวนการน้ี

มีองคประกอบของการวิจัยคือ 

คําถาม: ทําไมรถจึงสตารทไมติด 

ทฤษฎี: เกิดจากสายสงน้ํามันอุดตัน 

การวเิคราะห: เปลี่ยนสายสงน้ํามัน ปรากฏวารถยนตยังสตารทไมติด 

ขอสรุป: ไมใชปญหาจากสายสงนํ้ามัน 

การไดความรูวาไมใชสาเหตุจากสายสงน้ํามัน ไมไดหมายความวาสิ่งท่ีรูนั้นไมเปนประโยชน 

เพราะทําใหเรากลับไปพิจารณาสาเหตุอ่ืน เชนแบตเตอรี่เสียหรือไม และทําใหเรารูวาถารถยนตมี

อาการลักษณะเดียวกันอีกปญหานาจะอยูตรงไหน 

องคประกอบของการวิจัยจึงสามารถใชในชีวิตประจําวันไดและจะชวยทําใหความคิดเรา

เปนระบบขึ้น 
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พัฒนา 

การวิเคราะหจะมีการหาหลักฐานหรือขอมูลมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดทฤษฎี เพื่อใหไดคําตอบท่ี

ชัดเจน โดยตองเลือกวิธีการที่เหมาะสม (ทั้งน้ีสวนตอไปจะอภิปรายถึงวิธีการเก็บขอมูล) นําไปสูขอสรุปหรือคําตอบ

ของงานวิจัยตามคําถามท่ีต้ังไว จะเปนความรูเพื่อการกําหนดนโยบายตอไป 

จากองคประกอบนี้ กระบวนการวิจัยจึงแบงไดเปนข้ันตอนตางๆ ดังน้ี  

ขั้นที่ 1 :การต้ังคําถาม (defining the problem) 

ขั้นที่ 2 : การออกแบบวางแผนการทําวิจัย (research design) กําหนดวาจะทําอยางไรและใชขอมูลอะไร

จึงจะทําใหสามารถตอบคําถามได 

ขั้นที่ 3 :การเขียนขอเสนองานวิจัย (research proposal)  

ขั้นที่ 4 : การดําเนินทํางานวิจัยตามแผนการวิจัย 

ขั้นที่ 5 : การเขียนผลการวิจัย (research writing) 

สามารถอธิบายกระบวนการการทําวิจัยใหชัดเจนขึ้นไดดังรูป 4.2 
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การออกแบบวางแผนงานวิจัย (research design) 

ขั้นตอนน้ีคือการวางแผนงานวิจัยทั้งดานแนวคิดและการจัดการ  เม่ือออกแบบงานวิจัยแลว ก็จะทําใหมี

แผนงานวิจัยที่ชัดเจน โดยทั่วไปผลผลิตของขั้นตอนน้ีคือขอเสนอโครงการวิจัยที่มีความชัดเจนทําใหรูวา การวิจัยมี

วัตถุประสงคอยางไร มีประโยชนอยางไร คําถามคืออะไร วิธีการศึกษาเปนอยางไร การดําเนินการวิจัยตลอดจน

การจัดการเปนอยางไร ขอเสนอโครงการทําใหนักวิจัยมีแผนท่ีจะดําเนินงานตอไปไดโดยมีความม่ันใจวาจะทําการ

วิจัยสําเร็จ ผูท่ีเก่ียวของก็จะทําความเขาใจและประเมินประโยชนและความเหมาะสมของการวิจัยไดดวยวาเม่ือ

ดําเนินการตามโครงการแลวจะไดคําตอบของประเด็นการวิจัยท่ีจะใชประกอบในการวางนโยบายสาธารณะได

อยางไร  

การเก็บและวิเคราะหขอมูล 

ในการวางแผนงานวิจัยท่ีสําคัญคือวิธีการศึกษา ซึ่งประเด็นสําคัญท่ีจะอภิปรายถึงในที่นี้ คือวิธีการหา

ขอมูลมาตอบคําถาม โดยแตละวิธีมีจุดเดนจุดดอยตางกันไป เหมาะในการวิจัยแตละกรณีไป  

การใชการทดลอง (experimental design)   

วิธีการนี้คือการหาเหตุ (cause) และผลกระทบ (effect) โดยเปรียบเทียบกลุมทดลองวา ถามีตัวแปรหรือ

สถานการณท่ีมากระทบตอกัน จะมีการสนอง (สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากตัวแปร) ตางกันอยางไร โดยทั่วไปการวิจัยแบบใช

การทดลองสวนใหญจะแบงเปน 2 กลุมใหมีสภาพเหมือนกันทุกประการยกเวนตัวแปรที่เราตองการทดสอบ คือ

กลุมควบคุม (control group) หมายถึงกลุมที่ไมไดใสตัวแปรที่ตองการทดสอบเขาไปกับกลุมทดลอง(treatment 

group) คือกลุมท่ีเราไดใสเงื่อนไขของการทดลองเขาไป  

เมื่อกลุมสองกลุมมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เม่ือตัวแปรท่ีศึกษาของสองกลุมน้ีตางกันก็จะสามารถ

สรุปไดวาเปนผลที่เกิดจากตัวแปรที่ทดสอบที่ใสไปในกลุมทดลอง 

 ตัวอยางการทดลองในลักษณะนี้ท่ีคุนเคยกันอาจเปนการเกษตร เชน การใชที่ดินสองแปลงปลูกพืชชนิด

เดียวกัน โดยเราทําใหท่ีดินทั้งสองแปลงมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ใหแปลงหน่ึงทดลองใสปุย สวนอีกแปลง

เปนกลุมที่ควบคุมไมใสปุย ความแตกตางของผลผลิตท่ีได (yield) ก็เปนขอมูลไดวาเปนเพราะปุยท่ีใสน้ันเอง   

ในทางเศรษฐศาสตรก็มีการทดลองพฤติกรรมของคนเชนกัน เชนการศึกษาพฤติกรรมโดยสารฟรี (free 

rider)วิธีทดลองน้ีในทางสังคมศาสตรมีไมแพรหลายเชนทางวิทยาศาสตร เพราะเปนการยากที่จะคุมกลุมตัวอยาง 
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ความพึงพอใจของคนที่อาศัยในกรุงเทพฯ ประชากรก็ตองเปนคนในกรุงเทพฯ การกระจายของตัวอยางตาม

ลักษณะท่ีสําคัญ เชน เพศ รายได อาชีพ ที่อยูก็ตองมีการกระจายแบบเดียวกับลักษณะของประชากร  

ทั้งนี้ตองเขาใจวาผลของการสํารวจแสดงความเห็นของผูท่ีใหสัมภาษณ มิใชขอเท็จจริงซ่ึงหากคําถามมี

ลักษณะการชี้นําก็จะทําใหผลเปนไปตามที่ผูวิจัยตองการโดยไมเปนไปตามความคิดเห็นท่ีแทจริงของประชากรไดใน

บางกรณี กลุมตัวอยางอายที่จะตอบในบางเรื่องเชน ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับศีลธรรม การตอบไมตรงคําถาม หรือการมี 

“วาระซอนเรนในใจ” เชนถามนักศึกษาปจจุบันวาในปหนาจะขึ้นคาหนวยกิตดีหรือไม อาจจะไดคําตอบที่แตกตาง

จากการถามวาปหนาจะขึ้นคาหนวยกิตรุนนองหรือไม เปนตนเพราะผูตอบคํานึงวาจะตองจายคาหนวยกิตเพิ่ม

หรือไม  

นอกจากการสํารวจตองไดความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีแทนประชากรไดจริงๆแลว วิธีการนี้มีโอกาส

ผิดพลาดไดหลายประการดวยกัน เชน ผิดพลาดจากการสุมตัวอยางการสัมภาษณการตีความการวิเคราะหการทํา

กรอบ 4.2 ตัวแปรที่เปนสาเหตุและผลกับตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน 
(Causation  vs. Correlation) 

การที่ตัวแปรมีความสัมพันธหมายถึงตัวแปรนั้นมีการเปล่ียนไปในทิศทางที่มีแบบแผนใน

ทิศทางที่พยากรณได ไมวาจะเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกัน แตการท่ีเราพบวาตัวแปร

มีความสัมพันธกัน เรายังไมสามารถบอกไดวา ตัวแปรใดเปนเหตุที่สงผลใหอีกตัวแปรเปลี่ยนคาไป   

การอธิบายตัวแปรอะไรเปนเหตุเปนผล จะตองมีลักษณะสามประการ คือ ก) ตัวแปรตองมี

ความสัมพันธกัน เชน อัตราคาจางกับช่ัวโมงการทํางานมีความสัมพันธกัน โดยในท่ีน้ีมีทิศทางการ

เคลื่อนไหวตรงขามกัน ข) ตัวแปรท่ีเปนเหตุตองมีการเปลี่ยนแปลงกอนตัวแปรท่ีเปนผล เชน อัตรา

คาจางตองเพิ่มขึ้นกอนแลวชั่วโมงการทํางานลดลง ค) ตองสามารถตัดความสัมพันธของตัวแปรอื่น

ออกไปได เมื่ออัตราคาจางเปลี่ยนไมมีผลของตัวแปรอ่ืนท่ีทําให (เชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ) 

ชั่วโมงการทํางานเปล่ียนไป 

ในการศึกษาทางเศรษฐมิติ จะใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรชี้วาสมการควรมีลักษณะใด ตัวแปรใด

เปนตัวแปรอิสระและตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม ความเขาใจเรื่องเหตุและผลน้ีทําใหประเมินไดวาการ

ที่มักจะบอกวานโยบายของรัฐมีผลสําเร็จเปนจริงเพียงใด เชน การบอกวานโยบายประกันราคา

สินคาเกษตรทําใหราคาสินคาเกษตรสูงขึ้น แตแทจริงแลวอาจเกิดจากราคาตลาดโลกเพ่ิมข้ึนเปน

สาเหตุใหราคาในประเทศสูงข้ึน ซึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นอาจเปนเหตุบังเอิญ (co-incidence) ก็ได 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจึงมีประโยชนในการวิจัย เพราะทฤษฎีจะอธิบายความสัมพันธของตัวแปรวาตัว

แปรใดกําหนดตัวแปรอื่น และมักจะมีการทดสอบมาแลว 
 

แบบสอบถามและการโกงเปนตน การวิจัยจะถูกตองได จะตองดูโครงสรางลักษณะตัวอยางเทียบกับลักษณะ

ประชากร ความเหมาะสมของแบบสอบถามและวิธีการถาม และระวังจุดออนในการวิเคราะหและการจัดการทุก

จุดใหครบถวน 

การสังเกต (observation) 

วิธีน้ีเปนการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและจัดเก็บโดยนักวิจัย โดยขอมูลเพื่อการวิเคราะหจะมาจากนักวิจัย 

ขอมูลอาจเปนลักษณะเชิงปริมาณ เชน การนับจํานวนรถเพื่อใชเปนขอมูลในโครงการขนสง หรือขอมูลเชิงคุณภาพ 

เชน การเขารวมและสังเกตการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเพื่อประเมินวิธีการคัดเลือกโครงการวา

ใครเปนผูกําหนดโครงการ หรือการสังเกตการดําเนินการโครงการสรางงานในชนบท (กสช.) เพื่อประเมินการมีสวน

รวมของประชาชน10 

การเก็บขอมูลดวยวิธีการนี้นักวิจัยจะตองวางแผนการวิจัยที่ดี มีการกําหนดลวงหนาวาส่ิงที่ตองการสังเกต

เพื่อมาเปนขอมูลในการวิเคราะหคืออะไร แตตองทําการสังเกตและประเมินโดยไมมีขอสรุปลวงหนา เพราะจะทํา

ใหการสังเกตมีความลําเอียงไดเม่ือสังเกตแลวจึงสามารถตอบคําถามของการวิจัยไดอยางถูกตอง 

กระบวนการวิจัยที่ดี จะทําใหเลือกวิธีการตอบคําถามการวิจัยที่เหมาะสม ทําใหเราไดความรูที่จะนําไป

ชวยกําหนดนโยบายไดโดยท่ัวไปคือทําใหรูวาหากมีการดําเนินนโยบายไปแลว พฤติกรรมคนหรือดุลยภาพของ

เศรษฐกิจจะเปล่ียนไปอยางไรจะไดเทียบกับกรณีไมดําเนินนโยบายได 

การอภิปรายในบทน้ีชี้วาแบบจําลองการตัดสินใจที่ดีที่สุด (optimization) แบบพื้นฐาน ชวยสรางความมี

เหตุผลและพอประมาณได แตหากจะใหครอบคลุมตามปรัชญาตองคํานึงถึงวัตถุประสงคดวย คือตองกวางขึ้น

กวาเดิม คือไมมองเฉพาะปจจุบันและประโยชนของตัวเองทางวัตถุ  ซึ่งเศรษฐศาสตรก็มีการวิเคราะหในแนวนี้ 

รวมทั้งแนวเศรษฐศาสตรพฤติกรรม (Behaviour Economics) ทําใหความมีเหตุผลครอบคลุมถึงการคํานึงถึงผูอื่น

และปจจัยอื่นนอกจากทางวัตถุสอดคลองกับปรัชญา การรณรงคใหคนมีกรอบความคิดตามปรัชญาเปนประโยชน

เพราะทําใหมีเปาหมายความพอใจในการตัดสินใจเปนไปตามปรัชญามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีวิเคราะหใน

แบบจําลองการตัดสินใจที่ดีที่สุดแบบกวาง 

นอกจากน้ีการทําวิจัยไดก็คือเคร่ืองมือที่ทําใหสามารถมีขอมูล เมื่อผูศึกษามีทักษะการวิจัย มีการตัดสินใจ

ในเรื่องทั่วไปตามกรอบการวิจัย ก็จะทําใหตัดสินใจอยางเปนระบบรูเหตุรูผล สรางพฤติกรรมที่เปนเหตุเปนผลได 

 

10 
เปนวิธีการศึกษาในโครงการวิจัย “การประเมินผลโครงดารสรางงานในชนบทป 2530 : ภาคกลาง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-

หารศาสตร เสนอ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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แบบสอบถามและการโกงเปนตน การวิจัยจะถูกตองได จะตองดูโครงสรางลักษณะตัวอยางเทียบกับลักษณะ

ประชากร ความเหมาะสมของแบบสอบถามและวิธีการถาม และระวังจุดออนในการวิเคราะหและการจัดการทุก

จุดใหครบถวน 

การสังเกต (observation) 

วิธีน้ีเปนการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและจัดเก็บโดยนักวิจัย โดยขอมูลเพื่อการวิเคราะหจะมาจากนักวิจัย 

ขอมูลอาจเปนลักษณะเชิงปริมาณ เชน การนับจํานวนรถเพื่อใชเปนขอมูลในโครงการขนสง หรือขอมูลเชิงคุณภาพ 

เชน การเขารวมและสังเกตการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเพื่อประเมินวิธีการคัดเลือกโครงการวา

ใครเปนผูกําหนดโครงการ หรือการสังเกตการดําเนินการโครงการสรางงานในชนบท (กสช.) เพื่อประเมินการมีสวน

รวมของประชาชน10 

การเก็บขอมูลดวยวิธีการนี้นักวิจัยจะตองวางแผนการวิจัยที่ดี มีการกําหนดลวงหนาวาส่ิงที่ตองการสังเกต

เพื่อมาเปนขอมูลในการวิเคราะหคืออะไร แตตองทําการสังเกตและประเมินโดยไมมีขอสรุปลวงหนา เพราะจะทํา

ใหการสังเกตมีความลําเอียงไดเม่ือสังเกตแลวจึงสามารถตอบคําถามของการวิจัยไดอยางถูกตอง 

กระบวนการวิจัยที่ดี จะทําใหเลือกวิธีการตอบคําถามการวิจัยที่เหมาะสม ทําใหเราไดความรูท่ีจะนําไป

ชวยกําหนดนโยบายไดโดยท่ัวไปคือทําใหรูวาหากมีการดําเนินนโยบายไปแลว พฤติกรรมคนหรือดุลยภาพของ

เศรษฐกิจจะเปล่ียนไปอยางไรจะไดเทียบกับกรณีไมดําเนินนโยบายได 

การอภิปรายในบทน้ีชี้วาแบบจําลองการตัดสินใจที่ดีที่สุด (optimization) แบบพื้นฐาน ชวยสรางความมี

เหตุผลและพอประมาณได แตหากจะใหครอบคลุมตามปรัชญาตองคํานึงถึงวัตถุประสงคดวย คือตองกวางขึ้น

กวาเดิม คือไมมองเฉพาะปจจุบันและประโยชนของตัวเองทางวัตถุ  ซึ่งเศรษฐศาสตรก็มีการวิเคราะหในแนวนี้ 

รวมทั้งแนวเศรษฐศาสตรพฤติกรรม (Behaviour Economics) ทําใหความมีเหตุผลครอบคลุมถึงการคํานึงถึงผูอื่น

และปจจัยอื่นนอกจากทางวัตถุสอดคลองกับปรัชญา การรณรงคใหคนมีกรอบความคิดตามปรัชญาเปนประโยชน

เพราะทําใหมีเปาหมายความพอใจในการตัดสินใจเปนไปตามปรัชญามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีวิเคราะหใน

แบบจําลองการตัดสินใจที่ดีที่สุดแบบกวาง 

นอกจากน้ีการทําวิจัยไดก็คือเคร่ืองมือที่ทําใหสามารถมีขอมูล เมื่อผูศึกษามีทักษะการวิจัย มีการตัดสินใจ

ในเรื่องทั่วไปตามกรอบการวิจัย ก็จะทําใหตัดสินใจอยางเปนระบบรูเหตุรูผล สรางพฤติกรรมที่เปนเหตุเปนผลได 

 

10 
เปนวิธีการศึกษาในโครงการวิจัย “การประเมินผลโครงดารสรางงานในชนบทป 2530 : ภาคกลาง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-

หารศาสตร เสนอ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก 

แบบจําลองพฤตกิรรมผูบรโิภค 

เสนความพอใจเทากนั (indifference curve), แผนผงัแสดง

ความพอใจเทากนั (indifference map)7 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคพื้นฐานสมมติใหเสนความพอใจเทากัน (indifference curve: IC) แสดง

รสนิยมผูบริโภคโดยแสดงความพอใจที่ไดจากการบริโภคสินคา ทุกๆจุดบนเสนนี้บงบอกถึงความชอบหรือความ

พอใจระดับเทากันจากการบริโภคสินคา 2 ชนิดในปริมาณหรือจํานวนตาง ๆ กัน หลักการวิเคราะหอยูภายใตขอ

สมมติดังนี ้

1. ผูบริโภคสามารถเรียงลําดับความชอบของตนได เชน บอกไดวาชอบสินคา Aมากกวา B 

2. ผูบริโภคสามารถระบุไดอยางมีเหตุผลคงเสนคงวาวา หากชอบสินคา Aมากกวาสินคา B (A>B)และ

ชอบสินคา Bมากกวาสินคา C(B>C)แลว ผูบริโภคนั้นยอมชอบสินคา Aมากกวา C (A>C)ดวย 

3. หลักมีมากยอมดีกวามีนอย คือ หากบริโภคสินคาเพิ่มข้ึนจะมีความพอใจเพิ่มขึ้น 

4. หลักการลดนอยถอยลงของอัตราการทดแทนหนวยสุดทาย (decreasing of marginal rate of 

substitution) แสดงวาเม่ือบริโภคสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จํานวนสินคาอ่ืนหรือเงินที่มาแลกเพื่อใหมีความ

พอใจเทากันจะใชลดลง จะสอดคลองกับแนวคิดท่ีวา เมื่อเราบริโภคสินคาใดมากข้ึนแลวความพอใจที่ไดเพิ่มข้ึนจาก

การบริโภคหนวยตอๆมาจะลดลง 

การนําเสนความพอใจเทากันของแตละคนมาเขียนลงในกราฟ สามารถใชอธิบายแบบแผนความพอใจใน

การบริโภคสินคาของผูบริโภคนั้นได โดยกราฟดังกลาวจะเรียกวาแผนที่เสนความพอใจเทากัน (indifference 

map) ถือเปนวิธีการหนึ่งที่ใชอธิบายความพอใจในการบริโภคสินคาท่ีจะแตกตางกันไปตามแตละบุคคล แผนภาพ

แสดงความพอใจเทากัน (indifference map) มีลักษณะตามรูป ผ4.1 

 

 

 

                                                           
7ปรับจาก ณัฏฐพงศ  ทองภักด ี(2552) 
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เสน้งบประมาณ (budget constraint) และดลุยภาพผูบ้ริโภค (consumer equilibrium) 

เสน้งบประมาณ (budget constraint) 

เสนงบประมาณ (budget constraint) เปนเสนแสดงปริมาณตาง ๆ ของสินคามากกวา 1 ชนิดที่สามารถ

จะซื้อไดภายใตงบประมาณท่ีมีท้ังหมดในการใชจายเพื่อบริโภคสินคาสองชนิด เสนงบประมาณจะเปนเสนตรง

ตลอดท้ังเสน  

จากรูปขางตน  ผูบริโภคจะเลือกบริโภคกลุมสินคา ณ จุดใด ๆ บนเสนหรือภายใตเสนงบประมาณ (BL)นั้น

ได แตไมสามารถเลือกบริโภคท่ีจุดใด ๆ เหนือเสนBLได เน่ืองจากตองใชงบประมาณเกินกวาที่มี หากบริโภคใตเสน

นี้ก็จะใชเงินไมหมด 

สมมติใหผูบริโภคมีงบประมาณ (I)100 บาทในการซื้อสินคาเพื่อบริโภคจํานวน 2 ชนิด คือ ฝรั่ง (X) และ

สม (Y) ใหราคาฝรั่ง (PX) เทากับ 10 บาทตอลูก สวนราคาสม (PY) คือ 5 บาทตอลูก ดังนั้น หากผูบริโภคซ้ือแต

เพียงฝรั่งอยางเดียวจะซื้อได 10 ลูก ขณะท่ีซื้อเพียงสมอยางเดียวได 20 ลูก ภายใตงบประมาณ (I) 100 บาท จะ

เห็นวาหากซ้ือฝรั่ง 1 ลูก ผูบริโภคจะเหลืองบประมาณไวซ้ือสมจํานวน 18 ลูก  แตหากเขาตองการซ้ือฝร่ัง 2 ลูก 

ผูบริโภคนั้นจะตองลดการซื้อสมใหเหลือ 16 ลูกจะเห็นวาเสนงบประมาณจะมีลักษณะเปนเสนตรงตลอดทั้งเสน 

ทั้งนี้เนื่องจากราคาสินคาชนิดเดียวกันจะเทากันไมวาจะซื้อในปริมาณเทาใดก็ตาม เชน  ไมวาจะซื้อสมจํานวน   20  

รูป ผ4.2 เสนงบประมาณ (budget constraint) 

ฝรั่ง (X) 

สม (Y) 

BL 

คาความชัน=PX/PY 

20 

18 

16 

2 1 0 10 
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ลูกหรือเพียง 1 ลูก ราคาส้มก็จะเป็นลูกละ 5 บาทเท่ากัน ค่าความชันของเส้นงบประมาณคืออัตราส่วนระหว่าง
ราคาฝรั่งและส้ม (PX/PY) 

ดุลยภาพผู้บริโภค (consumer equilibrium) 

เป้าหมายของผู้บริโภค คือ การเลือกบริโภคสินค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
พิจารณาจากรูป ผ4.3  เส้น IC แสดงการบริโภคสินค้าที่ให้ระดับความพอใจต่าง ๆ กัน  ส่วนเส้น BL เป็นเส้น
งบประมาณในการซื้อฝรั่งและส้ม ผู้บริโภคจะสามารถเลือกบริโภคสินค้าทั้ง 2 ชนิด ณ จุดใด ๆ ใต้เส้นหรือบน   
เส้น BL เพ่ือความพอใจสูงสุด  

ตัวอย่างเช่น หากเลือกบริโภค ณ จุด K ซึ่งยังคงอยู่บนเส้นงบประมาณ ความพอใจที่ได้รับจะอยู่เพียงบน
เส้น IC1 (K เป็นจุดที่เส้น IC1 ตัดกับเส้น BL) แต่หากเลือกบริโภคท่ีจุด E ซึ่งใช้งบประมาณเท่ากับการบริโภคที่จุด K 
ความพอใจที่จะได้กลับสูงขึ้นที่ระดับ IC2 (E เป็นจุดที่เส้น IC สัมผัสกับเส้น BL) แสดงว่าการบริโภคที่จุด E มี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่จุด K เพราะใช้งบประมาณเท่ากันแต่ได้รับความพอใจสูงกว่า การบริโภคฝรั่ง 5 ลูกและส้ม 
10 ลูก จึงนับว่าเป็นการบริโภคที่ดุลยภาพ  อย่างไรก็ตาม การบริโภคเพ่ือให้ได้ความพอใจสูงถึง IC3  ไม่สามารถ
เป็นไปได้เพราะต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่มี  

จะเห็นว่าการบริโภค ณ ระดับประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นความพอใจเท่ากัน (IC) สัมผัสกับเส้น
งบประมาณ (BL) ในทางคณิตศาสตร์จุดที่เส้น IC สัมผัสกับเส้น BL จะเป็นจุดที ่ 

ค่าความชันของเส้น IC =   ค่าความชันของเส้น BL  

รูป ผ4.3 ดุลยภาพของผู้บริโภค (consumer equilibrium) 
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 65 บทที่ 4 พฤติกรรมที่มีเหตุมีผล พอประมาณ 

พฤติกรรมเมื่อมีความสุขจากการให้                                                                                                                                                             

หากความพอใจของคนในสังคมขึ้นอยู่กับรายได้ของตนเอง และ ความเท่าเทียมกัน  

 Ui = f (รายได,้ ความเท่าเทียม) แตกต่างจากเดิมที่เราสมมุติให้ Ui = f ( รายได้i ) 

สวัสดิการของสังคมขึ้นอยู่กับความพอใจของคนในสังคมทุกคน SIC = f ( Ua , Ub , ….., Un )  ถ้าความ
พอใจของแต่ละคนขึ้นอยู่กับรายได้ตัวเองเท่านั้น การกระจายรายได้ใหม่ดึงเงินจากคนหนึ่งไปให้คนจน จะท าให้มี
คนจนมีความพอใจมากขึ้น แต่คนที่รายได้น้อยลงจะมีความพอใจลดลง  

แต่ถ้าความพอใจของคนขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมกันของสังคมด้วย เมื่อมีการโอนเงินให้คนจนความเท่า
เทียมกันมากขึ้น ความพอใจของคนที่เสียเงินก็มากขึ้น  ถ้าความพอใจที่เพ่ิมขึ้นนี้ไปหักล้างความพอใจที่ลดลงจาก
การที่รายได้ลดลง ความพอใจรวมก็จะเพ่ิมข้ึน  การบริจาคท่ีเกิดข้ึนและสังคมดีขึ้นมาจากการที่คนคิดถึงผู้อ่ืน 

การขยายจากแบบจ าลองพ้ืนฐานท าให้อธิบายพฤติกรรมการบริจาคได้ จากรูป ผ4.4 แสดงเส้นความพอใจ
เท่ากันของสมพร โดยความพอใจของสมพรขึ้นอยู่กับรายได้ของสมพร และรายได้ของสมชาย นั่นคือสมพรก็ดีใจ
หากสมชายมีรายได้เพ่ิมด้วย  เส้นความพอใจเท่ากันนี้แสดงว่า มีการทดแทนระหว่างรายได้ของสมพรและสมชายที่
ท าให้ความพอใจของสมพรไม่เปลี่ยนแปลงได้   

รูป ผ4.4 ดุลยภาพพฤติกรรมการบริจาค 
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บทท�� 5  

ความพอประมาณกบัการวิเคราะหต์น้ทนุและประโยชน ์

ความพอประมาณ คือการทําอะไรไมสุดขั้ว พึ่งพาตัวเองได  ในทางเศรษฐศาสตรมองไดสองเรื่อง คือการ

ตัดสินใจที่เหมาะสมท่ีสุด (optimization) ซึ่งเปนทั้งเรื่องความมีเหตุมีผลและความพอประมาณดังที่ไดอภิปรายใน

บทท่ีผานมา  ในบทนี้จะอธิบายถึงเครื่องมือท่ีจะสรางความพอประมาณคือการวิเคราะหความคุมคา ซ่ึงในทาง

บริหารคือ การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน และในทางเศรษฐศาสตร ก็จะชี้วาการวิเคราะหนี้จะพิจารณาท้ัง

ทางดานการเงินและทางดานเศรษฐกิจ 

 

5.1 เคร��อ�ม�อ�รา้�ความพอประมาณ: การวิเคราะหต์น้ทนุและผลประโยชน ์(Cost–

Benefit Analysis : CBA)1f   

การวิเคราะหโครงการจะชวยตัดสินใจไดวา การลงทุนหรือการทําอะไรจะมีความคุมคาหรือไม ชวยใหเรา

ทําอะไรในขนาดที่เหมาะสม ไมมากไปหรือนอยไปได กรอบท่ีจะอภิปรายมาจากการวิเคราะหการลงทุนของรัฐ แต

หลักน้ีใชไดแมวาเปนเรื่องสวนตัวเชน การกูเงินซื้อบาน การสงลกูไปเรียนตอตางประเทศ 

การวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือที่ใชในการชวยตัดสินใจหรือประเมินความคุมคาของการลงทุนหรือ

การใชเงินรวมถึงการวิเคราะหความคุมคาของมาตรการของรัฐได โดยในทางเศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ

จะเปนวิธีการประเมินดูวาโครงการไหนดี กอใหเกิดประโยชนตอสังคมมากกวาตนทุนซึ่งคือคาเสียโอกาสของ

ทรัพยากรหรือไม หากประโยชนสุทธิเปนบวก เราก็ควรจะเลือกทําโครงการนั้น  ทั้งน้ีการใหมูลคาของตนทุน

ผลประโยชนจะตองประเมินในรูปคาปจจุบัน (present value) ดวยเพราะเงินบาทในปจจุบันมีคามากกวาเงินบาท

ในอนาคต ในบางประเทศ เชนสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายป พ.ศ. 2524กําหนดใหหนวยงานราชการท่ีมิใชองคกร

กํากับดูแลอิสระ (independent regulation boards and commission) กอนการออกกฎเกณฑ (regulation) 

ที่มีตนทุนมากกวาหรือเทากับ 110 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป จะตองทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนสวน

ในทางธุรกิจหรือในสวนบุคคลก็เปนการวิเคราะหความคุมคาของการลงทุนทางธุรกิจหรือผลตอบแทนของการใช

เงินสวนตัวตามแตกรณี 

หลักการของการประเมินโครงการคือ ตองบอกไดวาตนทุน-ผลตอบแทนของทําโครงการคิดเปนมูลคาได

เทาไร ซึ่งประโยชน คือ การใชในการชวยตัดสินใจสวนบุคคล ทางธุรกิจ  นโยบายรัฐ ในแงการจัดสรรทรัพยากร 

                                                           
1สวนน้ีปรับปรุงจาก ณัฏฐพงศ (2552) 
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ผลประโยชนจะตองประเมินในรูปคาปจจุบัน (present value) ดวยเพราะเงินบาทในปจจุบันมีคามากกวาเงินบาท

ในอนาคต ในบางประเทศ เชนสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายป พ.ศ. 2524กําหนดใหหนวยงานราชการท่ีมิใชองคกร

กํากับดูแลอิสระ (independent regulation boards and commission) กอนการออกกฎเกณฑ (regulation) 

ที่มีตนทุนมากกวาหรือเทากับ 110 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป จะตองทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนสวน

ในทางธุรกิจหรือในสวนบุคคลก็เปนการวิเคราะหความคุมคาของการลงทุนทางธุรกิจหรือผลตอบแทนของการใช

เงินสวนตัวตามแตกรณี 

หลักการของการประเมินโครงการคือ ตองบอกไดวาตนทุน-ผลตอบแทนของทําโครงการคิดเปนมูลคาได

เทาไร ซึ่งประโยชน คือ การใชในการชวยตัดสินใจสวนบุคคล ทางธุรกิจ  นโยบายรัฐ ในแงการจัดสรรทรัพยากร 

                                                           
1สวนน้ีปรับปรุงจาก ณัฏฐพงศ (2552) 
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พัฒนา 

ของสังคมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพราะตามหลักการน้ีเราจะสามารถเลือกจัดทําโครงการสาธารณะที่กอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสังคมไดท้ังนี้การวิเคราะหในแงสาธารณะสังคม คือ การดูผลประโยชนสุทธิท่ีเกิดข้ึนตอสังคม

โดยรวม และคํานึงถึงหลักการมูลคาปจจุบันเรียบรอยแลว  

 

การวิเคราะหประเมินโครงการแบงไดเปน 

การประเมินความคุมคากอนดําเนินโครงการ(ex-ante)หมายถึง การประเมินโครงการกอนท่ีจะทําการ

จัดทําใหมีโครงการน้ัน เปนการทําเพื่อหาคําตอบใหไดวาควรจะทําโครงการดีหรือไม คือคุมหรือไมที่จะทําโครงการ

ใหเกิดขึ้นเชน การพิจารณาวาจะมีการลงทุนสรางเข่ือนดีหรือไม ประโยชนมากกวาตนทุนหรือไม  

การประเมินเม่ือดําเนินโครงการแลว(ex-post)หมายถึง การประเมินโครงการท่ีทําหลังจากมีการจัดทํา

โครงการเรียบรอยแลว เปนการดูวาผลของโครงการเปนอยางไรทําออกมาแลวคุมหรือไม เพ่ือใชเปนบทเรียนใน

การทําโครงการเชนนี้ครั้งตอไป เพื่อ (1) ใชดูเปนบทเรียน หรือ (2) ทําเพื่อปรับโครงการที่ไดเกิดขึ้นไปแลวเชน เม่ือ

มีการสรางเขื่อนผานไปแลว 5 ป ก็ทําการประเมินตนทุนและผลประโยชนท่ีเปนจริงวา ตรงกับการประเมินกอน

การกอสรางหรือไม เพราะเหตุใด 

การวิเคราะหประสิทธิภาพดานตนทุน(cost effectiveness)หมายถึง การประเมินเปรียบเทียบตนทุนของ

โครงการเทียบกับผลผลิตตอหนวยของโครงการ มักจะทําในกรณีท่ีผลผลิตของโครงการที่ใหผลประโยชนเหมือนกัน 

เชน การผลิตไฟฟา ประโยชนของการผลิตไฟฟาไมวาจะมาจากโรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟาพลังนํ้า หรือโรงไฟฟาท่ี

ใชแกสธรรมชาติ ใหผลลัพธทางดานประโยชนคือผลิตไฟฟาเหมือนกัน จึงสามารถเปรียบเทียบเฉพาะดานตนทุนได

ดังนั้นสิ่งท่ีเราตองนํามาเปรียบเทียบคือโครงการไหนจะกอใหเกิดตนทุนคาเสียโอกาสท่ีตํ่าท่ีสุด มีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

 

5.2 เกณฑการลงทุน 

มูลคาของเงินตามระยะเวลา 
ในการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจะตองมีการปรับตนทุนและผลตอบแทน

ในอนาคตใหมี มูลค าตามเวลาในปจ จุบัน โดยปจ จัยท่ีจะนํามาใช ในการปรับลดจะเ รียกว า  “อัตรา

สวนลด”(discount rate) สูตรการคิดมูลคาปจจุบันที่ใชโดยทั่วไปคือ 

 

 

โดยท่ี  PV = มูลคาในปปจจุบัน 
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 69 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

  r = อัตราสวนลด 

  n = ปสุดทายของโครงการ 

  R0  = มูลคาท่ีเกิดข้ึนในปแรก  

  Ri = ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในปท่ี i 

สูตรนี้ทําใหเปรียบเทียบมูลคาในตางเวลาได เพราะเปนมูลคาในปปจจุบันหมด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับคาของ

อัตราสวนลด เพราะถาอัตราสวนลดมีคาสูง มูลคาในอนาคตจะมีคานอยกวาในกรณีท่ีอัตราสวนลดมีคาตํ่า เชน เงิน

ที่จะได 1 ลานบาทในอีก 20 ปขางหนา ถาใชอัตราสวนลดเทากับ 0.05 มูลคาปจจุบันเทากับ 376,889 บาท แตถา

ใชอัตราสวนลดเทากับ 0.10 มูลคาปจจุบันเทากับ 148,644 บาทดังนั้นหากใชอัตราสวนลดท่ีมีคาสูง โครงการท่ีให

ประโยชนในระยะยาวก็จะเสียเปรียบโครงการท่ีเห็นประโยชนในระยะสั้น 

เกณฑการตัดสินใจลงทุน (investment criteria) 

เปนลักษณะของเกณฑทางการเงินท่ีจะใชในการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือไมมีดวยกัน 3 ประเภท คือ 

(1) มูลคาปจจุบันสุทธ:ิNet Present Value (ผลตางของมูลคาปจจุบันระหวางตนทุนและผลตอบแทน) 
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(2) สัดสวนประโยชนและตนทุน: Benefit - Cost Ratio (สัดสวนของมูลคาปจจุบันระหวางตนทุนและ

ผลตอบแทน) 
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วิธี (1) และ (2) เปนวิธีการที่ตองเลือกอัตราสวนลดลวงหนาซ่ึงถาเลือกใชผิดก็จะทําใหการวิเคราะห

ผิดพลาดได จึงมีทางเลือกท่ีสาม คือ  

(3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) หมายถึง การหาอัตราสวนลดท่ีทําให 

NPV = 0 หรือ อีกแงก็คือการหาผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่ทําใหตนทุนเทากับผลตอบแทนแมวิธีน้ีจะเปน

วิธีการท่ีไมตองเลือกอัตราสวนลด แตสุดทายแลวก็ตองไปเทียบกับอัตราสวนลดอยูดี ซึ่งจะเลือกใชอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนตัวเทียบกไ็ด แลวแตความเหมาะสมของโครงการที่พิจารณา 

เกณฑในการคัดเลือกโครงการ ตองตอบคําถาม 2 ขอคือ 

1. โครงการนั้นยอมรับไดหรือไมน้ันคือโครงการจะตองมีมูลคาของประโยชนมากกวาตนทุน 
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ของสังคมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพราะตามหลักการน้ีเราจะสามารถเลือกจัดทําโครงการสาธารณะที่กอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสังคมไดท้ังนี้การวิเคราะหในแงสาธารณะสังคม คือ การดูผลประโยชนสุทธิที่เกิดขึ้นตอสังคม

โดยรวม และคํานึงถึงหลักการมูลคาปจจุบันเรียบรอยแลว  

 

การวิเคราะหประเมินโครงการแบงไดเปน 

การประเมินความคุมคากอนดําเนินโครงการ(ex-ante)หมายถึง การประเมินโครงการกอนท่ีจะทําการ

จัดทําใหมีโครงการน้ัน เปนการทําเพื่อหาคําตอบใหไดวาควรจะทําโครงการดีหรือไม คือคุมหรือไมที่จะทําโครงการ

ใหเกิดขึ้นเชน การพิจารณาวาจะมีการลงทุนสรางเข่ือนดีหรือไม ประโยชนมากกวาตนทุนหรือไม  

การประเมินเม่ือดําเนินโครงการแลว(ex-post)หมายถึง การประเมินโครงการที่ทําหลังจากมีการจัดทํา

โครงการเรียบรอยแลว เปนการดูวาผลของโครงการเปนอยางไรทําออกมาแลวคุมหรือไม เพ่ือใชเปนบทเรียนใน

การทําโครงการเชนนี้ครั้งตอไป เพื่อ (1) ใชดูเปนบทเรียน หรือ (2) ทําเพื่อปรับโครงการที่ไดเกิดขึ้นไปแลวเชน เม่ือ

มีการสรางเขื่อนผานไปแลว 5 ป ก็ทําการประเมินตนทุนและผลประโยชนท่ีเปนจริงวา ตรงกับการประเมินกอน

การกอสรางหรือไม เพราะเหตุใด 

การวิเคราะหประสิทธิภาพดานตนทุน(cost effectiveness)หมายถึง การประเมินเปรียบเทียบตนทุนของ

โครงการเทียบกับผลผลิตตอหนวยของโครงการ มักจะทําในกรณีท่ีผลผลิตของโครงการที่ใหผลประโยชนเหมือนกัน 

เชน การผลิตไฟฟา ประโยชนของการผลิตไฟฟาไมวาจะมาจากโรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟาพลังนํ้า หรือโรงไฟฟาท่ี

ใชแกสธรรมชาติ ใหผลลัพธทางดานประโยชนคือผลิตไฟฟาเหมือนกัน จึงสามารถเปรียบเทียบเฉพาะดานตนทุนได

ดังนั้นสิ่งท่ีเราตองนํามาเปรียบเทียบคือโครงการไหนจะกอใหเกิดตนทุนคาเสียโอกาสท่ีตํ่าท่ีสุด มีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

 

5.2 เกณฑการลงทุน 

มูลคาของเงินตามระยะเวลา 
ในการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจะตองมีการปรับตนทุนและผลตอบแทน

ในอนาคตใหมี มูลค าตามเวลาในปจ จุบัน โดยปจ จัยท่ีจะนํามาใช ในการปรับลดจะเ รียกว า  “อัตรา

สวนลด”(discount rate) สูตรการคิดมูลคาปจจุบันที่ใชโดยทั่วไปคือ 

 

 

โดยท่ี  PV = มูลคาในปปจจุบัน 
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 69 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

  r = อัตราสวนลด 

  n = ปสุดทายของโครงการ 

  R0  = มูลคาท่ีเกิดข้ึนในปแรก  

  Ri = ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในปท่ี i 

สูตรนี้ทําใหเปรียบเทียบมูลคาในตางเวลาได เพราะเปนมูลคาในปปจจุบันหมด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับคาของ

อัตราสวนลด เพราะถาอัตราสวนลดมีคาสูง มูลคาในอนาคตจะมีคานอยกวาในกรณีท่ีอัตราสวนลดมีคาตํ่า เชน เงิน

ที่จะได 1 ลานบาทในอีก 20 ปขางหนา ถาใชอัตราสวนลดเทากับ 0.05 มูลคาปจจุบันเทากับ 376,889 บาท แตถา

ใชอัตราสวนลดเทากับ 0.10 มูลคาปจจุบันเทากับ 148,644 บาทดังนั้นหากใชอัตราสวนลดท่ีมีคาสูง โครงการท่ีให

ประโยชนในระยะยาวก็จะเสียเปรียบโครงการท่ีเห็นประโยชนในระยะสั้น 

เกณฑการตัดสินใจลงทุน (investment criteria) 

เปนลักษณะของเกณฑทางการเงินท่ีจะใชในการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือไมมีดวยกัน 3 ประเภท คือ 

(1) มูลคาปจจุบันสุทธ:ิNet Present Value (ผลตางของมูลคาปจจุบันระหวางตนทุนและผลตอบแทน) 
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(2) สัดสวนประโยชนและตนทุน: Benefit - Cost Ratio (สัดสวนของมูลคาปจจุบันระหวางตนทุนและ

ผลตอบแทน) 
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วิธี (1) และ (2) เปนวิธีการที่ตองเลือกอัตราสวนลดลวงหนาซ่ึงถาเลือกใชผิดก็จะทําใหการวิเคราะห

ผิดพลาดได จึงมีทางเลือกท่ีสาม คือ  

(3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) หมายถึง การหาอัตราสวนลดท่ีทําให 

NPV = 0 หรือ อีกแงก็คือการหาผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่ทําใหตนทุนเทากับผลตอบแทนแมวิธีน้ีจะเปน

วิธีการท่ีไมตองเลือกอัตราสวนลด แตสุดทายแลวก็ตองไปเทียบกับอัตราสวนลดอยูดี ซึ่งจะเลือกใชอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนตัวเทียบกไ็ด แลวแตความเหมาะสมของโครงการที่พิจารณา 

เกณฑในการคัดเลือกโครงการ ตองตอบคําถาม 2 ขอคือ 

1. โครงการนั้นยอมรับไดหรือไมน้ันคือโครงการจะตองมีมูลคาของประโยชนมากกวาตนทุน 
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2. โครงการไหนดีกวากันหมายความวาในบรรดาโครงการท่ียอมรับไดนี้ โครงการไหนให

ผลตอบแทนสูงสดุ 

โครงการท่ีมีมูลคาปจจุบันของประโยชนมากกวาตนทุนเปนท่ียอมรับคือ NPV เปนบวก อัตราสวน B/C มี

คามากกวา 1 และคา IRR มีคามากกวาอัตราสวนลด ซึ่งท้ังสามเกณฑจะมีความสอดคลองกัน และผูวิเคราะห

โครงการมักจะใชเกณฑใดเกณฑหน่ึงของสามเกณฑน้ี 

 

อยางไรก็ตาม การจะใชเกณฑวาโครงการไหนดีกวากัน ท้ัง อัตราผลตอบแทนภายในและ สัดสวน

ประโยชนและตนทุนมีความไมเหมาะสมในลักษณะท่ีเหมือนกันคือ ไมสามารถบอกขนาดประโยชนสุทธิของ

โครงการได ตัวอยางเชน สมมติวาโครงการหนึ่งมี B/C = 10 โดยมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทากับ 100,000 

บาท มูลคาการลงทุน 10,000 บาท สวนโครงการที่สองมี B/C = 1.5 ซึ่งถาใชเกณฑน้ี โครงการที่สองน้ีจะสู

โครงการแรกไมได  แตหากโครงการที่สองนี้มีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทากับ 150 ลานบาท แสดงวาใชเงิน

ลงทุน 100 ลานบาท เราจะพบวาโครงการแรก มูลคาผลตอบแทนมากกวาเงินลงทุน เพียง 90,000 บาท ขณะท่ี

โครงการที่สองมูลคานี้สูงถึง 50 ลานบาท นาลงทุนกวามาก การที่สัดสวนประโยชนและตนทุนไมไดบอกขนาดของ

โครงการ ทําใหเราอาจเลือกโครงการท่ีมีสัดสวนน้ีสูง แตเม็ดเงินที่ไดจากการลงทุนตํ่า ซึ่งเกณฑอัตราผลตอบแทน

ภายในก็มีปญหาลักษณะเดียวกัน 

ปญหาขอที่สองของสัดสวนประโยชนและตนทุนคือ หากโครงการมีตนทุนเพิ่มข้ึน วิธีการคํานวณท่ีเราหัก

ตนทุนน้ีออกจากผลประโยชนของโครงการ กับวิธีการคํานวณท่ีนําตนทุนที่เกิดข้ึนน้ีไปรวมในตนทุน จะใหผล 

สัดสวนประโยชนและตนทุนท่ีตางกัน ทั้ง ๆ ท่ีตนทุนที่เกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งปญหาน้ีจะไมเกิดขึ้นในการคํานวณ NPV   

ตัวอยางเชน สมมติใหโครงการกําจัดขยะ มีมูลคาปจจุบันของประโยชนคือ 250 ลานบาท มูลคาปจจุบัน

ของตนทุนคือ 100 ลานบาท ดังนั้นสัดสวนประโยชนและตนทุนคือ 2.5 ถามีการศึกษาเพิ่มเติมวามีผลเสียตอ

สุขภาพของประชาชนบริเวณนั้น และประเมินมูลคาปจจุบันไดเทากับ 40 ลานบาท หากเรานําตนทุนนี้ไปลบออก

จากผลตอบแทนโครงการ ผลประโยชนจะลดจาก 250 ลานบาทเหลือเพียง 210 ลานบาท สัดสวนประโยชนและ

ตนทุนจาก 2.5 เหลือ 2.1 แตถาเราทําในอีกแบบหน่ึง คือ นําตนทุนของสุขภาพไปรวมในตนทุนของโครงการ 

มูลคาปจจุบันของการคํานวณตนทุนแบบน้ีจะเพิ่มเปน 140 ลานบาท ทําใหคาสัดสวนประโยชนและตนทุนเหลือ 

1.79 ตัวเลขตางกันท้ังท่ีลักษณะของตนทุนเหมือนกัน 

เงื่อนไขโครงการที่ยอมรับได 

NPV >0   ;   B/C ratio >1   ;   IRR >อัตราสวนลด (discount rate) 

 71 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

 

5.3การวิเคราะหทางการเงินและการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ 
(financial vs. economic analysis)f   

การวิเคราะหโครงการคือ การพิจารณาจากกระแสการเงินท้ังผลประโยชนและตนทุน เพื่อพิจารณาวา 

มูลคาปจจุบันของประโยชนสุทธิเปนเทาไรดังสูตรขางลาง ในแงการวิเคราะหทางการเงินเปนการวิเคราะหโครงการ

เอกชน หมายถึง การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนตอธุรกิจ(หรือตอสวนบุคคล)  โดยที่จะพิจารณาแตตัวเงิน

จริงๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องตนทุนและประโยชนเมื่อทําใหมีรายรับเปนตัวเงินมากขึ้นก็เปนประโยชน หากทําใหตองมีการ

ใชจายเงินก็จะเปนตนทุน 
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ในแงการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ  เปนการวิเคราะหผลตอสังคม หมายถึง การมองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

สังคม โดยในดานตนทุนจะเปนการประเมินในรูปของตนทุนคาเสียโอกาสของทรัพยากรท่ีถูกใชในการทําโครงการ 

สวนในดานผลประโยชนจะเปนการประเมินในดานผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจากการใชทรัพยากรมาทํา

โครงการ  

ตาราง 5.1 สรุปความแตกตางของการประเมินทางการเงินและการประเมินทางเศรษฐศาสตร 

ตาราง 5.1 ความแตกตางของการประเมินทางการเงิน 
และการประเมินทางเศรษฐศาสตร 

ทางการเงิน ทางเศรษฐศาสตร 
 มองแตทางดานกระแสเงินสด 
 มองความคุมคาจากการทําโครงการของปจเจก

ชน 
 ตนทุนและผลประโยชนเปนตัวเงิน 

 มองดานการใชทรัพยากรของสังคม รวมถึง

สิ่งแวดลอม 
 มองวาสังคมไดอะไรจากการทําโครงการ 
 ตนทุนและผลประโยชนคือคาเสียโอกาส 

เกณฑการใช มูลคาปจจุบันสุทธิจะเหมาะสมที่สุด  

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายในและ สัดสวนประโยชนและตนทุนไมสามารถใชเปนเคร่ืองมือ

ในการจัดอันดับโครงการได  

แมวาจะใชเปนเกณฑไดวาโครงการมีประโยชนสุทธิเปนบวกหรือไม 
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2. โครงการไหนดีกวากันหมายความวาในบรรดาโครงการที่ยอมรับไดนี้ โครงการไหนให

ผลตอบแทนสูงสดุ 

โครงการท่ีมีมูลคาปจจุบันของประโยชนมากกวาตนทุนเปนท่ียอมรับคือ NPV เปนบวก อัตราสวน B/C มี

คามากกวา 1 และคา IRR มีคามากกวาอัตราสวนลด ซึ่งท้ังสามเกณฑจะมีความสอดคลองกัน และผูวิเคราะห

โครงการมักจะใชเกณฑใดเกณฑหน่ึงของสามเกณฑน้ี 

 

อยางไรก็ตาม การจะใชเกณฑวาโครงการไหนดีกวากัน ท้ัง อัตราผลตอบแทนภายในและ สัดสวน

ประโยชนและตนทุนมีความไมเหมาะสมในลักษณะที่เหมือนกันคือ ไมสามารถบอกขนาดประโยชนสุทธิของ

โครงการได ตัวอยางเชน สมมติวาโครงการหนึ่งมี B/C = 10 โดยมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทากับ 100,000 

บาท มูลคาการลงทุน 10,000 บาท สวนโครงการที่สองมี B/C = 1.5 ซึ่งถาใชเกณฑน้ี โครงการที่สองน้ีจะสู

โครงการแรกไมได  แตหากโครงการที่สองนี้มีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทากับ 150 ลานบาท แสดงวาใชเงิน

ลงทุน 100 ลานบาท เราจะพบวาโครงการแรก มูลคาผลตอบแทนมากกวาเงินลงทุน เพียง 90,000 บาท ขณะท่ี

โครงการที่สองมูลคานี้สูงถึง 50 ลานบาท นาลงทุนกวามาก การที่สัดสวนประโยชนและตนทุนไมไดบอกขนาดของ

โครงการ ทําใหเราอาจเลือกโครงการท่ีมีสัดสวนน้ีสูง แตเม็ดเงินที่ไดจากการลงทุนตํ่า ซึ่งเกณฑอัตราผลตอบแทน

ภายในก็มีปญหาลักษณะเดียวกัน 

ปญหาขอที่สองของสัดสวนประโยชนและตนทุนคือ หากโครงการมีตนทุนเพิ่มข้ึน วิธีการคํานวณท่ีเราหัก

ตนทุนน้ีออกจากผลประโยชนของโครงการ กับวิธีการคํานวณท่ีนําตนทุนที่เกิดข้ึนน้ีไปรวมในตนทุน จะใหผล 

สัดสวนประโยชนและตนทุนท่ีตางกัน ทั้ง ๆ ท่ีตนทุนที่เกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งปญหาน้ีจะไมเกิดขึ้นในการคํานวณ NPV   

ตัวอยางเชน สมมติใหโครงการกําจัดขยะ มีมูลคาปจจุบันของประโยชนคือ 250 ลานบาท มูลคาปจจุบัน

ของตนทุนคือ 100 ลานบาท ดังนั้นสัดสวนประโยชนและตนทุนคือ 2.5 ถามีการศึกษาเพิ่มเติมวามีผลเสียตอ

สุขภาพของประชาชนบริเวณนั้น และประเมินมูลคาปจจุบันไดเทากับ 40 ลานบาท หากเรานําตนทุนนี้ไปลบออก

จากผลตอบแทนโครงการ ผลประโยชนจะลดจาก 250 ลานบาทเหลือเพียง 210 ลานบาท สัดสวนประโยชนและ

ตนทุนจาก 2.5 เหลือ 2.1 แตถาเราทําในอีกแบบหนึ่ง คือ นําตนทุนของสุขภาพไปรวมในตนทุนของโครงการ 

มูลคาปจจุบันของการคํานวณตนทุนแบบน้ีจะเพิ่มเปน 140 ลานบาท ทําใหคาสัดสวนประโยชนและตนทุนเหลือ 

1.79 ตัวเลขตางกันท้ังท่ีลักษณะของตนทุนเหมือนกัน 

เงื่อนไขโครงการที่ยอมรับได 

NPV >0   ;   B/C ratio >1   ;   IRR >อัตราสวนลด (discount rate) 

 71 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

 

5.3การวิเคราะหทางการเงินและการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ 
(financial vs. economic analysis)f   

การวิเคราะหโครงการคือ การพิจารณาจากกระแสการเงินท้ังผลประโยชนและตนทุน เพ่ือพิจารณาวา 

มูลคาปจจุบันของประโยชนสุทธิเปนเทาไรดังสูตรขางลาง ในแงการวิเคราะหทางการเงินเปนการวิเคราะหโครงการ

เอกชน หมายถึง การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนตอธุรกิจ(หรือตอสวนบุคคล)  โดยที่จะพิจารณาแตตัวเงิน

จริงๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องตนทุนและประโยชนเมื่อทําใหมีรายรับเปนตัวเงินมากขึ้นก็เปนประโยชน หากทําใหตองมีการ

ใชจายเงินก็จะเปนตนทุน 
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ในแงการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ  เปนการวิเคราะหผลตอสังคม หมายถึง การมองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

สังคม โดยในดานตนทุนจะเปนการประเมินในรูปของตนทุนคาเสียโอกาสของทรัพยากรท่ีถูกใชในการทําโครงการ 

สวนในดานผลประโยชนจะเปนการประเมินในดานผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจากการใชทรัพยากรมาทํา

โครงการ  

ตาราง 5.1 สรุปความแตกตางของการประเมินทางการเงินและการประเมินทางเศรษฐศาสตร 

ตาราง 5.1 ความแตกตางของการประเมินทางการเงิน 
และการประเมินทางเศรษฐศาสตร 

ทางการเงิน ทางเศรษฐศาสตร 
 มองแตทางดานกระแสเงินสด 
 มองความคุมคาจากการทําโครงการของปจเจก

ชน 
 ตนทุนและผลประโยชนเปนตัวเงิน 

 มองดานการใชทรัพยากรของสังคม รวมถึง

สิ่งแวดลอม 
 มองวาสังคมไดอะไรจากการทําโครงการ 
 ตนทุนและผลประโยชนคือคาเสียโอกาส 

เกณฑการใช มูลคาปจจุบันสุทธิจะเหมาะสมที่สุด  

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายในและ สัดสวนประโยชนและตนทุนไมสามารถใชเปนเคร่ืองมือ

ในการจัดอันดับโครงการได  

แมวาจะใชเปนเกณฑไดวาโครงการมีประโยชนสุทธิเปนบวกหรือไม 

01���������������.indd   73 2/25/58 BE   10:02 PM



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

74

 72 
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พัฒนา 

ความแตกตางระหวางตนทุนและผลประโยชนทางเอกชนและสังคม 

1. ประเภทของตนทุนและผลประโยชน 

เอกชนจะมองตนทุนและผลประโยชนเปนตัวเงิน โดยถาเงินออกเปนตนทุน หากมีรายไดเขาเปนประโยชน  

แตในทางสังคมคือการใชหรือการเพิ่มทรัพยากรเพื่อคนในสังคมคือถาเปนการเพิ่มทรัพยากรก็เปนประโยชน หาก

เปนการใชทรัพยากรก็จะเปนตนทุน 

ดังน้ันทางเศรษฐศาสตรจึงมีตนทุนของสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคมอื่นๆเขามารวมในการพิจารณา

ดวย แมสินคาบางอยางจะไมมีตลาด เชน เวลาก็ตองนํามาคิด 

2. ราคา 

ธุรกิจใชราคาตลาด สวนรัฐบาลจะมองในรูปของคาเสียโอกาส (opportunity cost) วาโครงการมี

ประโยชน – คาเสียโอกาสเทาใด ในกรณีที่ราคาตลาดไมสะทอนคาของทรัพยากรที่แทจริง เชน กรณีท่ีมีการ

วางงาน อัตราคาจางจะไมสะทอนคาของแรงงานที่ตองการงานทํา ในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตองปรับราคา

ตลาดใหสะทอนคาที่แทจริง มักจะเรียกวา ปรับเปนราคาเงา (shadow price) 

 3. เงินโอน 

เงินโอนในที่น้ีหมายถึงเงินของโครงการท่ีไดมาหรือจายออกไป โดยไมทําใหเกิดผลผลิตหรือเพิ่มปจจัยใน

การผลิตของสังคม เชน ภาษี เงินอุดหนุน เงินบริจาค ซึ่งในการวิเคราะหทางการเงิน เงินโอนท่ีไดมาก็จะเปน

ผลประโยชนของโครงการและหากจายไปก็จะเปนตนทุน  สวนทางเศรษฐศาสตรจะพิจารณาเฉพาะผลตอ

ทรัพยากร ดังนั้น เงินโอนจึงไมนํามานับในการวิเคราะหโครงการ เชน ภาษี เงินอุดหนุนราคาสินคา ถือวาเปนการ

โอนทรัพยากรระหวางรัฐกับเอกชน จึงไมนับเปนตนทุนหรือผลประโยชน  

4. อัตราสวนลด (Discount rate) 

อัตราสวนลดในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจจะตางจากอัตราสวนลดที่ใชในการวิเคราะหทางการเงิน โดย

การวิเคราะหทางการเงินจะคํานึงถึงผลตอบแทนของการลงทุนจากทางเลือกตางๆ จึงมีเหตุผลที่จะใชอัตรา

ดอกเบี้ยการกูยืมในตลาดเปนอัตราสวนลด สวนแนวคิดในเร่ืองอัตราสวนลดในสังคมมักจะตางจากอัตราดอกเบี้ย

ในทองตลาด โดยมีกรอบแนวคิดสามประการคือ 

ก) อัตราความพอใจระหวางการใชจายปจจุบันและอนาคตของผูบริโภค (consumer’s rate of time 

preference) แนวคิดนี้มาจากวาทรัพยากรท่ีใชในการลงทุน นํามาจากการเก็บภาษีจากผูบริโภค ทําใหการบริโภค

ในปจจุบันลดลง จึงตองคิดวาผูบริโภคมีความพอใจท่ีจะลดการบริโภคในปจจุบันเพื่อใหไดผลตอบแทนในอนาคต

เปนเทาไร เชน หากตองการผลตอบแทนจากการลดการบริโภคในปปจจุบันเทากับ 8% ตัวเลขน้ีก็คืออัตราสวนลด

 73 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

ที่ควรใช ซึ่งในตลาดการเงินคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ผูบริโภคจะลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนในอนาคตนั้นเอง 

โดยตองคิดอัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษีคือผลตอบแทนสุทธิที่ผูบริโภคไดเปนอัตราสวนลด 

ข) ตนทุนของการลงทุน (opportunity cost of capital) หากคิดวาการลงทุนของรัฐทําใหเอกชนลงทุน

ลดลง อัตราสวนลดคือตนทุนคาเสียโอกาสการลงทุนลดลงในปจจุบันและมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต หรืออีก

นัยยะหนึ่งคือผลตอบแทนของการลงทุนของเอกชนน่ันเอง สามารถใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูของภาคเอกชน โดยเปน

อัตราดอกเบี้ยกอนหักภาษี2 

ค) อัตราสวนลดของสังคม (social  discount rate) เปนแนวคิดวาสังคมมีความพึงพอใจในการบริโภค

ขามเวลา (time preference) ของสังคม เพื่อท่ีจะสละการบริโภคของคนในรุนปจจุบันเพื่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ของคนรุนตอไป  อัตราสวนลดของสังคมของรัฐจึงจะตํ่ากวาของเอกชน เพราะสังคมจะใหความสําคัญกับสนใจคน

รุนตอไปมากกวาเอกชน จึงใหคาอนาคตสูงกวา  นอกจากนี้ มองไดวาภาคเอกชนอาจมีการลงทุนนอยเกินไปเพราะ

ไมไดมองวาการลงทุนของตนเองมีประโยชนตอสังคมดวย (เปนลักษณะผลกระทบภายนอกในทางบวก) การที่รัฐใช

อัตราสวนลดที่ตํ่ากวาก็จะชดเชยใหการลงทุนมากข้ึนได 

แมวาแนวคิดอัตราสวนลดของสังคมมีเหตุผล แตก็ไมไดใหหลักท่ีจะทําใหหาอัตราสวนลดไดอยางชัดเจน

และไมมีขอถกเถียงกัน ในทางปฏิบัติจึงมักใชอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปนพื้นฐาน เมื่อการหาอัตราสวนลดท่ี

เหมาะสมชัดเจนทําไมไดงาย การวิเคราะหความไว (sensitivity analysis) จะชวยสรางความม่ันใจในการวิเคราะห 

โดยใชอัตราสวนลดหลายอัตราท่ีคิดวาเปนไปไดในการวิเคราะห แลวพิจารณาความสม่ําเสมอของผลการวิเคราะห 

หากเปล่ียนแปลงไมมาก เราก็มีความม่ันใจมากขึ้น อยางไรก็ตามการท่ีจะจัดลําดับความสําคัญและสามารถ

เปรียบเทียบโครงการตางๆได อัตราคิดลดในการวิเคราะหตองเปนอัตราเดียวกัน 

ในสหรัฐอเมริกาสํานักงบประมาณ (office of management and budget : OMB) ใหหนวยงานรัฐใช

อัตราสวนลดสองอัตราคือรอยละ 3 และรอยละ 7 เพื่อดูวาโครงการมีความออนไหวของการเปลี่ยนแปลงอัตรา

สวนลดเพียงใด โดยรอยละ 3 จะเปนการมองในดานของการบริโภคขามเวลาของผูบริโภค สวนรอยละ 7 เปนดาน

ผลตอบแทนการลงทุน โดยกําหนดเพิ่มเติมวา หากโครงการมีผลตอคนรุนตอไปใหทดลองใชอัตราสวนลดรอยละ1 

ถึง 3 ดวย3 

                                                           
2เน่ืองจากเราไมรูวาการลงทุนจะใชภาษีจากผูบริโภคหรือจากผูผลิต ทางปฏิบัติจึงใหใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากหลังหักภาษีและดอกเบี้ยเงินกก็อนหักภาษี 
3Rosen (2014) ผูสนใจการอธิบายถึงอัตราสวนลดของสังคมในทางหลักการและการปฏิบัติอานเพ่ิมเติมได จาก Boardman, 
Greenberg, Vining and Weimer(2001) บทท่ี 10 และ Campbell and Brown (2003) บทที่ 10 
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พัฒนา 

ความแตกตางระหวางตนทุนและผลประโยชนทางเอกชนและสังคม 

1. ประเภทของตนทุนและผลประโยชน 

เอกชนจะมองตนทุนและผลประโยชนเปนตัวเงิน โดยถาเงินออกเปนตนทุน หากมีรายไดเขาเปนประโยชน  

แตในทางสังคมคือการใชหรือการเพิ่มทรัพยากรเพื่อคนในสังคมคือถาเปนการเพิ่มทรัพยากรก็เปนประโยชน หาก

เปนการใชทรัพยากรก็จะเปนตนทุน 

ดังน้ันทางเศรษฐศาสตรจึงมีตนทุนของสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคมอื่นๆเขามารวมในการพิจารณา

ดวย แมสินคาบางอยางจะไมมีตลาด เชน เวลาก็ตองนํามาคิด 

2. ราคา 

ธุรกิจใชราคาตลาด สวนรัฐบาลจะมองในรูปของคาเสียโอกาส (opportunity cost) วาโครงการมี

ประโยชน – คาเสียโอกาสเทาใด ในกรณีที่ราคาตลาดไมสะทอนคาของทรัพยากรที่แทจริง เชน กรณีท่ีมีการ

วางงาน อัตราคาจางจะไมสะทอนคาของแรงงานที่ตองการงานทํา ในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจตองปรับราคา

ตลาดใหสะทอนคาที่แทจริง มักจะเรียกวา ปรับเปนราคาเงา (shadow price) 

 3. เงินโอน 

เงินโอนในที่น้ีหมายถึงเงินของโครงการท่ีไดมาหรือจายออกไป โดยไมทําใหเกิดผลผลิตหรือเพิ่มปจจัยใน

การผลิตของสังคม เชน ภาษี เงินอุดหนุน เงินบริจาค ซึ่งในการวิเคราะหทางการเงิน เงินโอนท่ีไดมาก็จะเปน

ผลประโยชนของโครงการและหากจายไปก็จะเปนตนทุน  สวนทางเศรษฐศาสตรจะพิจารณาเฉพาะผลตอ

ทรัพยากร ดังนั้น เงินโอนจึงไมนํามานับในการวิเคราะหโครงการ เชน ภาษี เงินอุดหนุนราคาสินคา ถือวาเปนการ

โอนทรัพยากรระหวางรัฐกับเอกชน จึงไมนับเปนตนทุนหรือผลประโยชน  

4. อัตราสวนลด (Discount rate) 

อัตราสวนลดในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจจะตางจากอัตราสวนลดที่ใชในการวิเคราะหทางการเงิน โดย

การวิเคราะหทางการเงินจะคํานึงถึงผลตอบแทนของการลงทุนจากทางเลือกตางๆ จึงมีเหตุผลที่จะใชอัตรา

ดอกเบี้ยการกูยืมในตลาดเปนอัตราสวนลด สวนแนวคิดในเร่ืองอัตราสวนลดในสังคมมักจะตางจากอัตราดอกเบี้ย

ในทองตลาด โดยมีกรอบแนวคิดสามประการคือ 

ก) อัตราความพอใจระหวางการใชจายปจจุบันและอนาคตของผูบริโภค (consumer’s rate of time 

preference) แนวคิดนี้มาจากวาทรัพยากรท่ีใชในการลงทุน นํามาจากการเก็บภาษีจากผูบริโภค ทําใหการบริโภค

ในปจจุบันลดลง จึงตองคิดวาผูบริโภคมีความพอใจท่ีจะลดการบริโภคในปจจุบันเพื่อใหไดผลตอบแทนในอนาคต

เปนเทาไร เชน หากตองการผลตอบแทนจากการลดการบริโภคในปปจจุบันเทากับ 8% ตัวเลขน้ีก็คืออัตราสวนลด

 73 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

ที่ควรใช ซึ่งในตลาดการเงินคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ผูบริโภคจะลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนในอนาคตนั้นเอง 

โดยตองคิดอัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษีคือผลตอบแทนสุทธิที่ผูบริโภคไดเปนอัตราสวนลด 

ข) ตนทุนของการลงทุน (opportunity cost of capital) หากคิดวาการลงทุนของรัฐทําใหเอกชนลงทุน

ลดลง อัตราสวนลดคือตนทุนคาเสียโอกาสการลงทุนลดลงในปจจุบันและมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต หรืออีก

นัยยะหนึ่งคือผลตอบแทนของการลงทุนของเอกชนน่ันเอง สามารถใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูของภาคเอกชน โดยเปน

อัตราดอกเบี้ยกอนหักภาษี2 

ค) อัตราสวนลดของสังคม (social  discount rate) เปนแนวคิดวาสังคมมีความพึงพอใจในการบริโภค

ขามเวลา (time preference) ของสังคม เพื่อท่ีจะสละการบริโภคของคนในรุนปจจุบันเพื่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ของคนรุนตอไป  อัตราสวนลดของสังคมของรัฐจึงจะตํ่ากวาของเอกชน เพราะสังคมจะใหความสําคัญกับสนใจคน

รุนตอไปมากกวาเอกชน จึงใหคาอนาคตสูงกวา  นอกจากนี้ มองไดวาภาคเอกชนอาจมีการลงทุนนอยเกินไปเพราะ

ไมไดมองวาการลงทุนของตนเองมีประโยชนตอสังคมดวย (เปนลักษณะผลกระทบภายนอกในทางบวก) การที่รัฐใช

อัตราสวนลดที่ตํ่ากวาก็จะชดเชยใหการลงทุนมากข้ึนได 

แมวาแนวคิดอัตราสวนลดของสังคมมีเหตุผล แตก็ไมไดใหหลักท่ีจะทําใหหาอัตราสวนลดไดอยางชัดเจน

และไมมีขอถกเถียงกัน ในทางปฏิบัติจึงมักใชอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปนพื้นฐาน เมื่อการหาอัตราสวนลดท่ี

เหมาะสมชัดเจนทําไมไดงาย การวิเคราะหความไว (sensitivity analysis) จะชวยสรางความม่ันใจในการวิเคราะห 

โดยใชอัตราสวนลดหลายอัตราท่ีคิดวาเปนไปไดในการวิเคราะห แลวพิจารณาความสม่ําเสมอของผลการวิเคราะห 

หากเปลี่ยนแปลงไมมาก เราก็มีความม่ันใจมากขึ้น อยางไรก็ตามการท่ีจะจัดลําดับความสําคัญและสามารถ

เปรียบเทียบโครงการตางๆได อัตราคิดลดในการวิเคราะหตองเปนอัตราเดียวกัน 

ในสหรัฐอเมริกาสํานักงบประมาณ (office of management and budget : OMB) ใหหนวยงานรัฐใช

อัตราสวนลดสองอัตราคือรอยละ 3 และรอยละ 7 เพื่อดูวาโครงการมีความออนไหวของการเปลี่ยนแปลงอัตรา

สวนลดเพียงใด โดยรอยละ 3 จะเปนการมองในดานของการบริโภคขามเวลาของผูบริโภค สวนรอยละ 7 เปนดาน

ผลตอบแทนการลงทุน โดยกําหนดเพิ่มเติมวา หากโครงการมีผลตอคนรุนตอไปใหทดลองใชอัตราสวนลดรอยละ1 

ถึง 3 ดวย3 

                                                           
2เน่ืองจากเราไมรูวาการลงทุนจะใชภาษีจากผูบริโภคหรือจากผูผลิต ทางปฏิบัติจึงใหใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากหลังหักภาษีและดอกเบี้ยเงินกก็อนหักภาษี 
3Rosen (2014) ผูสนใจการอธิบายถึงอัตราสวนลดของสังคมในทางหลักการและการปฏิบัติอานเพ่ิมเติมได จาก Boardman, 
Greenberg, Vining and Weimer(2001) บทท่ี 10 และ Campbell and Brown (2003) บทที่ 10 
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พัฒนา 

ขั้นตอนการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ (process of economics analysis)4 

ขั้นที่ 1 การพิจารณากรณีมีและไมมีโครงการ (With and Without – Project)  

เปนการวิเคราะหดูวาสถานการณเปนอยางไรแลวจึงเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการน้ีเปนการดูความแตกตาง

ของผลประโยชนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการมีและไมมีโครงการ 

การวิเคราะหน้ีจะแตกตางจากการประเมินแบบกอนและหลังการมีโครงการ(before – after) เพราะเปน

การหาผลตางของผลประโยชนสุทธิท่ีเกิดข้ึนหลังจากการมีโครงการเปรียบเทียบกับผลประโยชนสุทธิที่เกิดขึ้นกอน

การไมมีโครงการอยางไรก็ตามการประเมินแบบน้ีเราจะตองคํานึงดวยวาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนหลังจากการมี

โครงการเปนผลประโยชนที่ไดเกิดขึ้นอยูแลวตามสถานการณหรือตามชวงเวลาหรือไม เชน การแหนางแมวซึ่งเปน

การประเมินแบบกอนกับหลังเพราะกอนมีพิธีแหคนจะประเมินวาไมมีฝนตก แตหลังจากแหแลวผลที่เกิดขึ้นคือมี

ฝนตก ตามการประเมินแบบกอนกับหลังจึงสรุปไปวาโครงการแหนางแมวประสบผลสําเร็จ แตสิ่งท่ีตองคิดตอคือ

ความจริงแลวการท่ีฝนตกไมไดเกิดจากการแหนางแมวแตเกิดจากชวงเวลาท่ีทําการแหท่ีอยูในหนาฝน ดังน้ันไมวา

จะแหนางแมวหรือไมแหนางแมวฝนก็ตกอยูดี ถามองอยางน้ีจึงถือไดวาโครงการแหนางแมวไมประสบผลสําเร็จ 

รูป 5.1 แสดงวากอนมีโครงการ ประชากรมีอัตราการเกิดรอยละ 5 ตอป แตหลังจากมีโครงการคุมกําเนิด 

ประชากรจะมีอัตราการเกิดลดเปนรอยละ 3 ตอป หากบอกวาผลของโครงการทําใหอัตราน้ีลดลงรอยละ 2 เปน

ขอสรุปที่ผิด เพราะถึงไมมีโครงการนี้ อัตราการเกิดก็ลดลงอยูแลว  ผลของการมีโครงการคุมกําเนิดท่ีแทจริง คือ 

ความหางของเสนสองเสนตามรูปน้ี คือความแตกตางของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นหากปลอยตามปกติเทียบกับผลท่ี

เกิดข้ึนจริงเม่ือมีการทําโครงการ ซึ่งผลกระทบของโครงการท่ีไดจะนอยกวารอยละ 2 

                                                           
4
สวนน้ีปรับปรุงจาก Belli,  Anderson, Barnum, Dixon, and Tan (1997), บทที่ 1 

รูป 5.1 การวิเคราะหประเมินโครงการคุมกําเนิดแบบมีกับไมมีโครงการ (with-without) 

 

 

t0 t1 

อัตราการเกิด 

5% 

3% เสนแสดงอัตราการเกิดถามีโครงการ 

เสนแสดงอัตราการเกิดถาไมมีโครงการ 

เวลา (t) 

เราควรดูพ้ืนที่น้ีวา 

ควรจะทําหรือไมควร
ทํา  

 75 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

ขั้นที่ 2 ทําการวิเคราะหทางการเงิน (financial analysis)  

ขั้นที่ 3 ปรับกระแสเงินสด (cash flow) และ ราคาเพื่อดูผลตอบแทนตอสังคม (economic analysis)  

การปรับกระแสการเงิน 

รายการบางรายการทางการเงินบอกวาเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดผลประโยชน ในขณะท่ีทางเศรษฐศาสตรจะบอก

วาเปนส่ิงที่กอใหเกิดโทษตอสังคมไดการมองผลประโยชนและตนทุนระหวางทางการเงินจึงสามารถเกิดความ

ขัดแยงกันได การทําข้ันน้ีจึงตองทําการปรับกระแสการเงินใหเปนกระแสการเงินที่มีผลตอสังคม 

การปรับราคา 

หมายถึงการปรับใหราคาเปนราคาที่สามารถสะทอนถึงตนทุนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากร ซึ่ง หาก

วาราคาที่อยูในตลาดแขงขันสมบูรณเปนราคาที่ใชในการสะทอนตนทุนคาเสียโอกาสได 

ขั้นที่ 4 การดูผลกระทบภายนอกท่ีเกิดข้ึน (externality) ในข้ันน้ีหมายถึงควรมีการบันทึกวามีใครไดหรือ
เสียประโยชนจากการเกิดผลกระทบภายนอก 

ขั้นที่ 5 ประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการและภาระทางการคลังของรัฐบาล  

ขั้นที่ 6 บันทึกความแตกตางระหวางการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร  

วิธีการน้ีจะทําใหเราสามารถรับรูปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการได เชนรัฐควรใหเอกชนเปนคน

ลงทุนในโครงการ โดยมีรัฐเปนผูชวยเหลือสนับสนุน หรือรัฐควรเขาไปจัดการเองแทนภาคเอกชนโดยหากโครงการ

นี้ผานการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตรก็เปนโครงการที่ควรจะทําและเอกชนสามารถดําเนินการได 

โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือของรัฐ แตหากโครงการนี้ผานการวิเคราะหทางเศรษฐกิจแสดงวาเปนโครงการท่ี

เปนประโยชนตอสังคม แตวาไมผานการวิเคราะหทางการเงิน เอกชนจะไมลงทุนในโครงการนี้ รัฐบาลอาจตองทํา

เองหรือใหความชวยเหลือแกเอกชน5 

นอกจากน้ีขั้นตอนน้ีจะทําใหรูวาใครเปนผูรับภาระของผลเสียหรือตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ เม่ือ

เปรียบการวิเคราะหทั้งสองแบบ อาจจะเห็นวาโครงการอาจมีตนทุนทางสังคมที่ไมอยูในการวิเคราะหทางการเงิน 

เชน มีผลเสียจากมลภาวะ ดังน้ันอาจจะพิจารณาผูรับผิดชอบตนทุนนี้การเปรียบเทียบจะทําใหทราบถึงทิศทางและ

ขนาดของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมดวย 

 

                                                           
5การศึกษาหลายช้ินระบุวา โครงการสวนใหญท่ีสํานักงานสงเสริมการลงทุนใหสิทธิประโยชนทางภาษีเปนโครงการที่ใหผลตอบแทน

ทางการเงินสูง ซึ่งหากรัฐไมทําการสงเสริมกใ็หกําไรสูงพอที่จะลงทุนเองได 
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พัฒนา 

ขั้นตอนการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ (process of economics analysis)4 

ขั้นที่ 1 การพิจารณากรณีมีและไมมีโครงการ (With and Without – Project)  

เปนการวิเคราะหดูวาสถานการณเปนอยางไรแลวจึงเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการน้ีเปนการดูความแตกตาง

ของผลประโยชนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการมีและไมมีโครงการ 

การวิเคราะหน้ีจะแตกตางจากการประเมินแบบกอนและหลังการมีโครงการ(before – after) เพราะเปน

การหาผลตางของผลประโยชนสุทธิท่ีเกิดข้ึนหลังจากการมีโครงการเปรียบเทียบกับผลประโยชนสุทธิที่เกิดขึ้นกอน

การไมมีโครงการอยางไรก็ตามการประเมินแบบน้ีเราจะตองคํานึงดวยวาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนหลังจากการมี

โครงการเปนผลประโยชนที่ไดเกิดขึ้นอยูแลวตามสถานการณหรือตามชวงเวลาหรือไม เชน การแหนางแมวซึ่งเปน

การประเมินแบบกอนกับหลังเพราะกอนมีพิธีแหคนจะประเมินวาไมมีฝนตก แตหลังจากแหแลวผลที่เกิดขึ้นคือมี

ฝนตก ตามการประเมินแบบกอนกับหลังจึงสรุปไปวาโครงการแหนางแมวประสบผลสําเร็จ แตสิ่งท่ีตองคิดตอคือ

ความจริงแลวการท่ีฝนตกไมไดเกิดจากการแหนางแมวแตเกิดจากชวงเวลาท่ีทําการแหท่ีอยูในหนาฝน ดังน้ันไมวา

จะแหนางแมวหรือไมแหนางแมวฝนก็ตกอยูดี ถามองอยางน้ีจึงถือไดวาโครงการแหนางแมวไมประสบผลสําเร็จ 

รูป 5.1 แสดงวากอนมีโครงการ ประชากรมีอัตราการเกิดรอยละ 5 ตอป แตหลังจากมีโครงการคุมกําเนิด 

ประชากรจะมีอัตราการเกิดลดเปนรอยละ 3 ตอป หากบอกวาผลของโครงการทําใหอัตราน้ีลดลงรอยละ 2 เปน

ขอสรุปท่ีผิด เพราะถึงไมมีโครงการนี้ อัตราการเกิดก็ลดลงอยูแลว  ผลของการมีโครงการคุมกําเนิดท่ีแทจริง คือ 

ความหางของเสนสองเสนตามรูปน้ี คือความแตกตางของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นหากปลอยตามปกติเทียบกับผลท่ี

เกิดข้ึนจริงเม่ือมีการทําโครงการ ซึ่งผลกระทบของโครงการท่ีไดจะนอยกวารอยละ 2 

                                                           
4
สวนน้ีปรับปรุงจาก Belli,  Anderson, Barnum, Dixon, and Tan (1997), บทที่ 1 

รูป 5.1 การวิเคราะหประเมินโครงการคุมกําเนิดแบบมีกับไมมีโครงการ (with-without) 

 

 

t0 t1 

อัตราการเกิด 

5% 

3% เสนแสดงอัตราการเกิดถามีโครงการ 

เสนแสดงอัตราการเกิดถาไมมีโครงการ 

เวลา (t) 

เราควรดูพ้ืนที่น้ีวา 

ควรจะทําหรือไมควร
ทํา  

 75 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

ขั้นที่ 2 ทําการวิเคราะหทางการเงิน (financial analysis)  

ขั้นที่ 3 ปรับกระแสเงินสด (cash flow) และ ราคาเพื่อดูผลตอบแทนตอสังคม (economic analysis)  

การปรับกระแสการเงิน 

รายการบางรายการทางการเงินบอกวาเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดผลประโยชน ในขณะท่ีทางเศรษฐศาสตรจะบอก

วาเปนส่ิงที่กอใหเกิดโทษตอสังคมไดการมองผลประโยชนและตนทุนระหวางทางการเงินจึงสามารถเกิดความ

ขัดแยงกันได การทําข้ันน้ีจึงตองทําการปรับกระแสการเงินใหเปนกระแสการเงินที่มีผลตอสังคม 

การปรับราคา 

หมายถึงการปรับใหราคาเปนราคาที่สามารถสะทอนถึงตนทุนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากร ซึ่ง หาก

วาราคาที่อยูในตลาดแขงขันสมบูรณเปนราคาที่ใชในการสะทอนตนทุนคาเสียโอกาสได 

ขั้นที่ 4 การดูผลกระทบภายนอกท่ีเกิดข้ึน (externality) ในข้ันน้ีหมายถึงควรมีการบันทึกวามีใครไดหรือ
เสียประโยชนจากการเกิดผลกระทบภายนอก 

ขั้นที่ 5 ประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการและภาระทางการคลังของรัฐบาล  

ขั้นที่ 6 บันทึกความแตกตางระหวางการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร  

วิธีการน้ีจะทําใหเราสามารถรับรูปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการได เชนรัฐควรใหเอกชนเปนคน

ลงทุนในโครงการ โดยมีรัฐเปนผูชวยเหลือสนับสนุน หรือรัฐควรเขาไปจัดการเองแทนภาคเอกชนโดยหากโครงการ

นี้ผานการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐศาสตรก็เปนโครงการที่ควรจะทําและเอกชนสามารถดําเนินการได 

โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือของรัฐ แตหากโครงการนี้ผานการวิเคราะหทางเศรษฐกิจแสดงวาเปนโครงการท่ี

เปนประโยชนตอสังคม แตวาไมผานการวิเคราะหทางการเงิน เอกชนจะไมลงทุนในโครงการนี้ รัฐบาลอาจตองทํา

เองหรือใหความชวยเหลือแกเอกชน5 

นอกจากน้ีขั้นตอนน้ีจะทําใหรูวาใครเปนผูรับภาระของผลเสียหรือตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ เม่ือ

เปรียบการวิเคราะหทั้งสองแบบ อาจจะเห็นวาโครงการอาจมีตนทุนทางสังคมที่ไมอยูในการวิเคราะหทางการเงิน 

เชน มีผลเสียจากมลภาวะ ดังน้ันอาจจะพิจารณาผูรับผิดชอบตนทุนนี้การเปรียบเทียบจะทําใหทราบถึงทิศทางและ

ขนาดของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมดวย 

 

                                                           
5การศึกษาหลายช้ินระบุวา โครงการสวนใหญท่ีสํานักงานสงเสริมการลงทุนใหสิทธิประโยชนทางภาษีเปนโครงการที่ใหผลตอบแทน

ทางการเงินสูง ซึ่งหากรัฐไมทําการสงเสริมกใ็หกําไรสูงพอที่จะลงทุนเองได 
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5.4 ประเด็นตางๆที่ตองระวังในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

ความโปรงใส (transparency) 

ในความเปนจริงคนที่จะทําการวิเคราะหประเมินโครงการจะตองเปนผูมีความโปรงใสซ่ึงในความเปนจริง

แลวความคิดทางจริยธรรมหรือคุณธรรมของคนประเมินแตละคนจะมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงตองสรางระบบให

คนวิเคราะหโครงการทํางานภายใตขอบเขตของความโปรงใสหรือตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน การสรางขอบเขตจะ

สามารถแยกเปนประเด็นอธิบายไดดังตอไปน้ี 

(1) ตองอธิบายท่ีมาและเหตุผลตาง ๆ ในการกําหนดขอสมมุติท่ีชัดเจนท้ังทางดานตัวแปรดานเศรษฐกิจ

มหภาค การกําหนดผลประโยชนและตนทุน ขอมูลทางการเงิน ดานเทคนิคและสิ่งแวดลอม สถาบันท่ีเกี่ยวของ

เพราะการวิเคราะหเปนการมองไปในอนาคตตองมีการกําหนดขอสมมติหลายประการ ผูดําเนินการตองแสดงให

ชัดเจน เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของประเมินความนาเชื่อถือได 

(2) ตองประเมินกิจกรรมท่ีเปนกุญแจสูความสําเร็จ โดยเฉพาะบทบาทของรัฐและผูใหเงินกู เพราะ

โครงการหรือมาตรการท่ีจะสําเร็จจะขึ้นอยูกับความมุงม่ันของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่ตองมีการเวนคืนที่ดิน 

บทบาทของผูใหเงินกูและการกําหนดเงื่อนไขเงินกูก็เปนขอมูลสําคัญท่ีแสดงความเปนไปไดของโครงการ 

(3) ควรเปรียบเทียบขอสมมติกับขอมูลในอดีตและสามารถอธิบายเหตุผลที่ทําใหแตกตางกันไดเชน หาก

วิเคราะหโครงการรถไฟฟาใตดินสายใหม และมีการพยากรณผูโดยสารเพิ่มข้ึนกวาสายที่มีอยูรอยละ30 ตองอธิบาย

วาเหตุผลคืออะไร หรือหากมีขอสมมติวาการขยายตัวของเศรษฐกิจในหาปขางหนาเปนรอยละ 8 ตอปควรใหขอมูล

วาในอดีตการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนเทาไรเพื่อใหผูเก่ียวของประเมินได 

การเลนกับตัวเลข 

ผูวางนโยบายตองระวังการวิเคราะหที่เลนกับตัวเลขเพื่อใหโครงการผาน เชนมักจะมีการพูดวา โครงการ

ลงทุนทําใหเกิดการจางงานเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ เพราะฉะน้ัน มาตรการหรือโครงการของรัฐที่มีการจางเปน

การสรางงาน ดังน้ันคาจางแรงงานจึงนับเปนมูลคาประโยชนของโครงการ 

การกลาวเชนนี้เปนการเลนกับตัวเลขที่ทําใหโครงการมีมูลคาประโยชนสุทธิเกินความเปนจริง เพราะ

คาจางแรงงานเปนตนทุน เมื่อโครงการใชแรงงานในการผลิต ภาคการผลิตอ่ืนก็จะไมไดใชแรงงานน้ีในการผลิต ไม

สามารถนับเปนประโยชนของโครงการได 

ทั้งนี้หากแรงงานที่ใชในโครงการเปนผูวางงาน คาจางก็ยังเปนตนทุนของโครงการ เพียงแตวาคาจางไม

จําเปนตองใชอัตราคาจางในตลาด เพราะแรงงานไมไดทําใหผลผลิตสวนอ่ืนลดลง อยางไรก็ตามอัตราคาจางจะไม

เทากับศูนย เพราะตองคํานึงถึงการที่แรงงานมีคาเสียโอกาสจากการที่ไมไดใชเวลาทําอยางอื่น เชนการพักผอนดวย 

 77 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 

การเลนกับตัวเลขที่มีผลตอการเพิ่มประโยชนสุทธิของโครงการคือ การนับซ้ํา ตัวอยางเชน การระบุวาประโยชน

ของโครงการชลประทาน มูลคาของผลผลิตขาวที่เพิ่มข้ึน และราคาที่ดินสูงขึ้น การรวมราคาท่ีดินที่สูงขึ้นเปนการ

นับซ้ํา เพราะราคาที่ดินท่ีสูงขึ้นนี้เปนเพราะผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากโครงการชลประทาน  

ตัวอยางอีกอันหนึ่งคือโครงการสรางถนน เชน ตัดถนนสาย พัทยา-ระยองมักจะมีผูคิดวาประโยชน

นอกจากการประหยัดเวลาแลว ยังตองรวมถึงการท่ีรานอาหารภัตตาคาร สถานีบริการนํ้ามัน โรงแรมขางทางได

ประโยชนดวย การนําเอาผลกระทบขั้นท่ีสองมารวมในการคํานวณดวยเปนการจัดการกับตัวเลขเพื่อเพิ่มประโยชน

ของโครงการ เพราะรายไดของการบริการดังกลาวอาจจะมาจากรายไดของการบริการในถนนสายอื่นท่ีลดลง

รวมทั้งการใหบริการมีตนทุนดวยการกลาวถึงรายไดอยางเดียวจึงผิดกับขอเท็จจริง 

ความรูความเขาใจหลักการวิเคราะหประโยชนและตนทุน จะทําใหการตัดสินใจมีความพอประมาณในการ

ลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินในทุกระดับ เพราะหากวิเคราะหไดถูกตองก็จะเลือกขนาดการลงทุนที่ไมมากไป

หรือนอยไป 
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5.4 ประเด็นตางๆที่ตองระวังในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

ความโปรงใส (transparency) 

ในความเปนจริงคนที่จะทําการวิเคราะหประเมินโครงการจะตองเปนผูมีความโปรงใสซ่ึงในความเปนจริง

แลวความคิดทางจริยธรรมหรือคุณธรรมของคนประเมินแตละคนจะมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงตองสรางระบบให

คนวิเคราะหโครงการทํางานภายใตขอบเขตของความโปรงใสหรือตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น การสรางขอบเขตจะ

สามารถแยกเปนประเด็นอธิบายไดดังตอไปน้ี 

(1) ตองอธิบายท่ีมาและเหตุผลตาง ๆ ในการกําหนดขอสมมุติท่ีชัดเจนท้ังทางดานตัวแปรดานเศรษฐกิจ

มหภาค การกําหนดผลประโยชนและตนทุน ขอมูลทางการเงิน ดานเทคนิคและสิ่งแวดลอม สถาบันที่เกี่ยวของ

เพราะการวิเคราะหเปนการมองไปในอนาคตตองมีการกําหนดขอสมมติหลายประการ ผูดําเนินการตองแสดงให

ชัดเจน เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของประเมินความนาเชื่อถือได 

(2) ตองประเมินกิจกรรมท่ีเปนกุญแจสูความสําเร็จ โดยเฉพาะบทบาทของรัฐและผูใหเงินกู เพราะ

โครงการหรือมาตรการท่ีจะสําเร็จจะขึ้นอยูกับความมุงม่ันของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่ตองมีการเวนคืนที่ดิน 

บทบาทของผูใหเงินกูและการกําหนดเงื่อนไขเงินกูก็เปนขอมูลสําคัญท่ีแสดงความเปนไปไดของโครงการ 

(3) ควรเปรียบเทียบขอสมมติกับขอมูลในอดีตและสามารถอธิบายเหตุผลที่ทําใหแตกตางกันไดเชน หาก

วิเคราะหโครงการรถไฟฟาใตดินสายใหม และมีการพยากรณผูโดยสารเพิ่มข้ึนกวาสายที่มีอยูรอยละ30 ตองอธิบาย

วาเหตุผลคืออะไร หรือหากมีขอสมมติวาการขยายตัวของเศรษฐกิจในหาปขางหนาเปนรอยละ 8 ตอปควรใหขอมูล

วาในอดีตการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนเทาไรเพื่อใหผูเก่ียวของประเมินได 

การเลนกับตัวเลข 

ผูวางนโยบายตองระวังการวิเคราะหที่เลนกับตัวเลขเพื่อใหโครงการผาน เชนมักจะมีการพูดวา โครงการ
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 77 บทที่ 5ความพอประมาณกับการวิเคราะหตนทุนและประโยชน 
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ความรูความเขาใจหลักการวิเคราะหประโยชนและตนทุน จะทําใหการตัดสินใจมีความพอประมาณในการ

ลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินในทุกระดับ เพราะหากวิเคราะหไดถูกตองก็จะเลือกขนาดการลงทุนที่ไมมากไป

หรือนอยไป 
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บทที ่6 

ภมูคิุมกนัและเศรษฐศาสตร 

การสรางภูมิคุมกันคือการเขาใจถึงความเส่ียงและมีการปองกันความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนในการใช

ชีวิตหรือการบริหาร เศรษฐศาสตรจะมีการวิเคราะหถึงการตัดสินใจภายใตความเสี่ยง โดยการประกันคือเครื่องมือ

หนึ่งในการลดผลกระทบความเสี่ยงบทนี้เริ่มโดยอธิบายวาการวิเคราะหการตัดสินใจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงในทาง

เศรษฐศาสตรมีแบบจําลองพื้นฐานอยางไร สวนตอมาเปนการวิเคราะหถึงพฤติกรรมการทําประกัน เพื่อลดความ

ผันผวนจากความเส่ียงตอรายได สุดทายอภิปรายเครื่องมือสรางภูมิคุมกันคือการบริหารความเส่ียง  โดยภาคผนวก

จะเสนอการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคตามลักษณะความพอใจตอความเส่ียง 

 

6.1 การตัดสินใจคํานึงถึงความเสี่ยง  

เศรษฐศาสตรจะวิเคราะหวา เมื่อมีเหตุการณที่ไมแนนอน การตัดสินใจตองประเมินโดยคํานึงถึงโอกาสท่ี

จะเกิดเหตุการณน้ัน โดยเขาใจมโนทัศนคาที่คาดหวัง  ความหมายของความเสี่ยงคือเหตุการณท่ีอาจจะเกิดหรือไม

เกิดก็ได แตถาเกิดมักจะมีความเสียหายและเราสามารถใหคาความเปนไปไดของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณนั้นได

โดยเม่ือตัดสินใจจะคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น ในทางสถิติคือคํานึงถึงคาที่คาดหวัง (expected value) 

คาที่คาดหวัง คือ คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักผลจากเหตุการณท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดทุกเหตุการณ นํ้าหนักท่ีถวง คือ 

คาความเปนไปไดของเหตุการณ นั่นคือ คาท่ีคาดหวังคือคาเฉลี่ยนั่นเอง ในทางคณิตศาสตร สูตรคือ1 

คาที่คาดหวัง = ผลรวมของความเปนไปไดของเหตุการณแตละเหตุการณ คูณกับผลของเหตุการณนั้น 

คาที่คาดหวัง =∑ ความเปนไปไดของเหตุการณ i *ผลของเหตุการณ i 

ตัวอยางของสถานการณท่ีมีความเสี่ยงคือการพนัน เพราะเปนสถานการณมีโอกาสจะเกิดมีหลาย

เหตุการณ และมีเหตุการณท่ีเราจะเสียเงิน สมมุติวาการพนันคือการโยนเหรียญมีโอกาสจะออกหัวรอยละ 50 และ

กอยรอยละ 50ซึ่งถาออกหัวเราชนะพนันไดเงิน แตถาออกกอยเราแพพนันเราเสียเงิน เงินท่ีจะไดหรือจะเสียเปนไป

ตาม 3 กรณีขางลางน้ี การโยนเหรียญมีโอกาสจะออกหัวรอยละ 50 และกอยรอยละ 50 คาที่คาดหวังของการเดิม

พันแตละกรณีจะแตกตางกัน ดังนี ้

 

                                                           
1ExpectedValue (EV )= (probabilityofoutcome1) * (paymentinoutcome 1) + (probabilityof outcome 2) 
*(payment in outcome 2)+………+ (probability of outcome n)*(payment in  outcome n) 
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 79 บทท่ี 6ภูมิคุมกันและเศรษฐศาสตร 

กรณีท่ี 1  เหรียญออกหัวได 100 บาท ถาออกกอยเสีย 5 บาท 

คาที่คาดหวัง:(0.5)(100)+(0.5)(-5)=47.5บาท 

กรณีท่ี 2  เหรียญออกหัวได 200 บาท ออกกอยเสีย 100 บาท 

คาที่คาดหวัง:(0.5)(200)+(0.5)(-100)=50บาท 

กรณีท่ี 3ออกหัวได 20,000 บาท ออกกอยเสีย 10,000 บาท 

คาที่คาดหวัง:(0.5)(20,000)+(0.5)(-10,000)=5,000บาท 

ถาดูจากคาที่คาดหวังของผลตอบแทนท่ีจะไดจากการเดิมพันนี้ กรณีที่ 3 เปนทางเลือกที่มีคาท่ีคาดหวังสูง 

ตามดวยกรณี ที่ 2 และกรณีที่1 ตามลําดับ แตการทดลองพบวาคนสวนใหญเลือกขอ 1 ซึ่งมีคาที่คาดหวังนอยท่ีสุด 

พฤติกรรมนี้อธิบายไดโดยแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร โดยแบบจําลองเศรษฐศาสตรเม่ือคํานึงถึงความ

เสี่ยงจะตางจากแบบพื้นฐาน คือผูบริโภคจะตองการความพอใจสูงสุดในรูปคาที่คาดหวังของความพอใจ เพราะ

เหตุการณขางหนามีความเส่ียงที่มีไดหลายเหตุการณ การตัดสินใจจึงตองคิดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นดวย 

ทั้งนี้มีความแตกตางระหวางการตัดสินใจตามคาที่คาดหวังของผลของเหตุการณ กับคาท่ีคาดหวังของ

ความพอใจ เพราะเศรษฐศาสตรมักจะสมมติวาคนเราไมชอบความเส่ียง (risk averse) หากคาท่ีคาดหวังเทากัน

หรือใกลเคียงกัน เราจะชอบเหตุการณท่ีมีความเส่ียงนอยมากกวาเหตุการณที่มีความเส่ียงมาก 

เพื่ออธิบายตามตัวอยางขางตน สมมุติใหสมการความพอใจคือ 

U(M) = M โดย U (.) คือ ระดับความพอใจ และ M คือ เงินที่ม ี

สมมุติใหมีผูที่เดิมพันนี้มีเงินต้ังตน 10,000  บาท 

กรณีท่ี 1 ถาทายถูกมีเงินรวม 10,100 บาท ถาทายผิดเหลือเงิน 9,999.50 บาท  

คาที่คาดหวังของความพอใจ= 0.5*10,100+0.5*9,999.5  

= 100.248  หนวย 

กรณีท่ี 2 ถาทายถูกมีเงินรวม10,200 บาท ทายผิดเหลือเงิน 9,900 บาท คาท่ีคาดหวังของความพอใจ 

คาที่คาดหวังของความพอใจ= 0.5*10,200+0.5*9,900 

= 100.246หนวย 

กรณีท่ี 3 ถาทายถูกมีเงินรวม30,000 บาท ทายผิดเหลือเงิน 0 บาท คาที่คาดหวังของความพอใจ 

คาที่คาดหวังของความพอใจ= 0.5*30,000 +0.5*0 

= 86.60 หนวย 

 80 
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พัฒนา 

กรณีที่ 1 จะใหคาท่ีคาดหวังของความพอใจสูงสุด แมวาจะมีผลตอบแทนตํ่าสุด คนถึงเลือกกรณีท่ี 1 

เหตุผลคือความพอใจน้ีเปนลักษณะเปนคนท่ีไมชอบความเสี่ยง(risk aversion)2 การที่ไดเงินกับเสียเงินจํานวน

เทากัน ความพอใจในการไดเงินจะนอยกวาความเสียใจจากการเสียเงิน3  ดังนั้น ถึงแมทางเลือกขอ3 คาที่คาดหวัง

จะสูงกวา เพราะถาทายถูกจะไดเงินมากแตหากเสียเงินจะเสียถึงหนึ่งหมื่นบาท ความพอใจจึงนอยกวากรณีท่ี 1 ซึ่ง

ถึงจะไดไมมาก แตหากเสียก็เสียเพียงหาสิบสตางค 

ลําดับของคาที่คาดหวังของความพอใจกับลําดับของคาท่ีคาดหวังของเงินท่ีไดไมจําเปนตองตรงกัน เพราะ

สมการความพอใจไมเปนเสนตรง  เมื่อมีความเส่ียงเราเลือกทางเลือกจากคาที่คาดหวังของความพอใจ แบบจําลอง

ทางเศรษฐศาสตรพื้นฐานจะสมมุติวาเราเปนคนท่ีไมชอบความเส่ียง มีลักษณะความพอใจดังท่ีอธิบายขางตนและ

แสดงในภาคผนวก คนที่มีความพอใจแบบนี้จะทําไมเลนการพนันหรือมีพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงหากคาที่คาดหวัง

ของผลตอบแทนเทากับศูนย (โอกาสไดเสียเทากัน)นั้นคือจะรับความเสี่ยงหากโอกาสไดมีมากกวาโอกาสเสีย 

ลักษณะนี้จะเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีพฤติกรรมท่ีเลี่ยงความเส่ียง ตามปรัชญา ฯ ท่ีสอน

ใหคํานึงถึงผลขางหนาและคํานึงถึงความเส่ียง  นัยยะคือขอสมมติทางเศรษฐศาสตรและภูมิคุมกันของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปในทางเดียวกัน  และถามีความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการเล่ียงความเสี่ยงตามขอสมมติทาง

เศรษฐศาสตร ก็จะลดความผันผวนได  

แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรยังอธิบายแบบจําลองของคนท่ีชอบความเส่ียง (risk loving) และจะมี

พฤติกรรมที่นําไปสูวิกฤติได ลักษณะจะเปนของความพอใจของจะตรงกันขามกับผูไมชอบความเส่ียง คือ ความ

พอใจหนวยสุดทายที่ไดเงินจะสูงกวาความเสียใจที่เสียเงินหากเปนจํานวนเทากัน  คนพวกน้ีจะรับความเสี่ยงแมวา

โอกาสเสียมากกวาได 

สมมุติใหมีการเดิมพันโยนหัวโยนกอย โดยถาทายถูกจะไดเงิน 80 บาท แตตองซ้ือต๋ัวเพื่อจะเลนเปนเงิน 

50 บาท เน่ืองจากโอกาสจะทางถูกคือรอยละ 50 ดังนั้นคาที่คาดหวังของการเดิมพันน้ีคือ 40บาท คาต๋ัวเพื่อเดิม

พันสูงกวาคาที่คาดหวังของผลตอบแทน ผูไมชอบความเส่ียงกับผูชอบความเส่ียงจะมีพฤติกรรมตางกัน 

ผูท่ีไมชอบความเส่ียงจะมีความพอใจในลักษณะ U(M) = M ดังนั้นเมื่อตองซ้ือต๋ัว ความพอใจก็จะลดลง

ไป 50 = 7.07หนวย  ถาทายถูกความพอใจเพิ่มขึ้น 80 = 8.94 หนวย แตเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทายไมถูก 

                                                           
2ลักษณะความพอใจน้ี เปนไปตามVon Neumann-Morgenstern Utility Functionรูปลักษณะของความพอใจของคนที่ไม
ชอบความเส่ียงจะอยูในภาคผนวก 

3จากตัวอยาง ถาทายถูกไดเงินเพิ่ม 20,000บาท ความพอใจเพ่ิมขึ้น 30,000 -- 10,000= 73.20 หนวย แตถาแพจากเสียเงิน

หนึ่งหมื่นบาททั้งหมด ความพอใจลดลง 10,000 = 100 หนวย เปนลักษณะของคนไมชอบความเส่ียง ความเสียใจที่เสียเงินสูง
กวาความชอบใจท่ีจะไดเงินในจํานวนเดียวกัน 
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กรณีที่ 1 จะใหคาท่ีคาดหวังของความพอใจสูงสุด แมวาจะมีผลตอบแทนตํ่าสุด คนถึงเลือกกรณีท่ี 1 

เหตุผลคือความพอใจน้ีเปนลักษณะเปนคนท่ีไมชอบความเสี่ยง(risk aversion)2 การที่ไดเงินกับเสียเงินจํานวน

เทากัน ความพอใจในการไดเงินจะนอยกวาความเสียใจจากการเสียเงิน3  ดังนั้น ถึงแมทางเลือกขอ3 คาที่คาดหวัง

จะสูงกวา เพราะถาทายถูกจะไดเงินมากแตหากเสียเงินจะเสียถึงหนึ่งหมื่นบาท ความพอใจจึงนอยกวากรณีท่ี 1 ซึ่ง

ถึงจะไดไมมาก แตหากเสียก็เสียเพียงหาสิบสตางค 

ลําดับของคาที่คาดหวังของความพอใจกับลําดับของคาท่ีคาดหวังของเงินท่ีไดไมจําเปนตองตรงกัน เพราะ

สมการความพอใจไมเปนเสนตรง  เมื่อมีความเส่ียงเราเลือกทางเลือกจากคาที่คาดหวังของความพอใจ แบบจําลอง

ทางเศรษฐศาสตรพื้นฐานจะสมมุติวาเราเปนคนท่ีไมชอบความเส่ียง มีลักษณะความพอใจดังท่ีอธิบายขางตนและ

แสดงในภาคผนวก คนที่มีความพอใจแบบนี้จะทําไมเลนการพนันหรือมีพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงหากคาที่คาดหวัง

ของผลตอบแทนเทากับศูนย (โอกาสไดเสียเทากัน)นั้นคือจะรับความเสี่ยงหากโอกาสไดมีมากกวาโอกาสเสีย 

ลักษณะนี้จะเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีพฤติกรรมท่ีเลี่ยงความเส่ียง ตามปรัชญา ฯ ท่ีสอน

ใหคํานึงถึงผลขางหนาและคํานึงถึงความเส่ียง  นัยยะคือขอสมมติทางเศรษฐศาสตรและภูมิคุมกันของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปในทางเดียวกัน  และถามีความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการเล่ียงความเสี่ยงตามขอสมมติทาง

เศรษฐศาสตร ก็จะลดความผันผวนได  

แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรยังอธิบายแบบจําลองของคนท่ีชอบความเส่ียง (risk loving) และจะมี

พฤติกรรมที่นําไปสูวิกฤติได ลักษณะจะเปนของความพอใจของจะตรงกันขามกับผูไมชอบความเส่ียง คือ ความ

พอใจหนวยสุดทายที่ไดเงินจะสูงกวาความเสียใจที่เสียเงินหากเปนจํานวนเทากัน  คนพวกน้ีจะรับความเสี่ยงแมวา

โอกาสเสียมากกวาได 

สมมุติใหมีการเดิมพันโยนหัวโยนกอย โดยถาทายถูกจะไดเงิน 80 บาท แตตองซ้ือต๋ัวเพื่อจะเลนเปนเงิน 

50 บาท เน่ืองจากโอกาสจะทางถูกคือรอยละ 50 ดังนั้นคาที่คาดหวังของการเดิมพันน้ีคือ 40บาท คาต๋ัวเพ่ือเดิม

พันสูงกวาคาที่คาดหวังของผลตอบแทน ผูไมชอบความเส่ียงกับผูชอบความเส่ียงจะมีพฤติกรรมตางกัน 

ผูท่ีไมชอบความเส่ียงจะมีความพอใจในลักษณะ U(M) = M ดังนั้นเมื่อตองซ้ือต๋ัว ความพอใจก็จะลดลง

ไป 50 = 7.07หนวย  ถาทายถูกความพอใจเพิ่มขึ้น 80 = 8.94 หนวย แตเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทายไมถูก 

                                                           
2ลักษณะความพอใจน้ี เปนไปตามVon Neumann-Morgenstern Utility Functionรูปลักษณะของความพอใจของคนที่ไม
ชอบความเส่ียงจะอยูในภาคผนวก 

3จากตัวอยาง ถาทายถูกไดเงินเพิ่ม 20,000บาท ความพอใจเพ่ิมขึ้น 30,000 -- 10,000= 73.20 หนวย แตถาแพจากเสียเงิน

หนึ่งหมื่นบาททั้งหมด ความพอใจลดลง 10,000 = 100 หนวย เปนลักษณะของคนไมชอบความเส่ียง ความเสียใจที่เสียเงินสูง
กวาความชอบใจท่ีจะไดเงินในจํานวนเดียวกัน 
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เพราะฉะน้ันคาคาดหวังของความพอใจจึงเปน 0.5*8.94 หนวย = 4.47 หนวย ซึ่งนอยกวาความพอใจที่ลดลงจาก

การตองจายคาต๋ัว ผูท่ีไมชอบความเส่ียงนี้จะไมเดิมพัน 

ผูท่ีชอบความเสี่ยง4จะมีความพอใจในลักษณะ U(M) = M2 ดังน้ันเม่ือตองซื้อต๋ัว ความพอใจก็จะลดลงไป 

(50)2= 2,500หนวย  ถาทายถูกความพอใจเพิ่มขึ้น (80)2 = 6,400หนวย แตเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทายไมถูก 

เพราะฉะน้ันคาคาดหวังของความพอใจจึงเปน 0.5*6,400 หนวย = 3,200 หนวย ซึ่งมากกวาความพอใจที่ลดลง

จากการตองจายคาต๋ัว ผูที่ชอบความเสี่ยงนี้จะเดิมพันนี้ท้ังที่คาที่คาดหวังของผลตอบแทนตํ่ากวาเงินที่เสียไปจาก

การเดิมพัน 

พฤติกรรมของผูที่มีความพอใจแบบชอบความเสี่ยงที่ไมตรงกับแบบจําลองพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรนี้จะ

ไมสอดคลองกับหลักปรัชญาฯ เพราะจะรับความเส่ียงมากเกินไป ไมคํานึงถึงภูมิคุมกันเพื่อรับการเปล่ียนแปลง ดัง

ไดกวาในบทท่ี 2 แลววาวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ก็มีปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งคือการที่ธุรกิจมีพฤติกรรมการ

ลงทุนและการกูยืมที่มีความเสี่ยงมากกวาปกติ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวสูงอยางตอเนื่องมาหลายป จน

เกิดการลงทุนท่ีไมพอประมาณขาดภูมิคุมกัน นําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจในท่ีสุด 

 

6.2 การประกัน5 

การทําประกันเปนการสรางภูมิคุมกัน คือเปนการประกันรายไดใหมีความสม่ําเสมอแมวาจะมีเหตุการณ

รายเกิดข้ึน จึงนาจะทําความเขาใจเรื่องวาทําไมจึงทําประกันและมีประเด็นอะไรที่จะสรางความไมมีประสิทธิภาพ

ได 

ลักษณะของการทําประกันคือเราจายเงินคาเบี้ยประกันใหกับบริษัทประกัน โดยเราจะไดเงินชดเชยจาก

บริษัทประกันหากเราประสบเหตุราย (แลวแตประเภทของการประกัน)  เงินน้ีจึงเปนการชดเชยไมใหรายไดเราเสีย

มากเกินไป เปนการลดความความผันผวนของรายได 

ดังนั้นในการตัดสินใจจะทําประกันหรือไม เราพิจารณารายไดจากสองทางเลือก คือรายไดเมื่อมีการ

ประกันและรายไดกรณีที่ไมมีการประกัน 

หากไมประกันคาที่คาดหวังของรายไดคือ 

                                                           
4ลักษณะความพอใจของผูชอบความเสี่ยงแสดงในภาคผนวก 

5เน้ือหาบางสวนมาจาก ณัฏฐพงศ ทองภักดี (2552) 
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[ความเปนไปไดของการไมเกิดเหตุราย × รายได]+ [ความเปนไปไดของการเกิดเหตุราย × รายไดเมื่อเกิด

เหตุราย] 

หากประกัน  คาที่คาดหวังของรายไดคือ 

[ความเปนไปไดของการไมเกิดเหตุราย × รายได]+ [ความเปนไปไดของการเกิดเหตุราย] × (รายไดเมื่อเกิด

เหตุราย + เงินชดเชยจากบริษัท)]– คาเบี้ยประกัน 

ตาราง 6.1 ทางเลือกการตัดสินใจประกัน 

ทางเลือก 
ในการทํา

ประกัน 

รายได 

(บาท) 

ความ

เปนไปได

ในการมี

สุขภาพด ี

ความ

เปนไปได

ในการ

เจ็บปวย 

การสูญเสีย

รายไดถา

เจ็บปวย 

(ก) 
รายไดกรณี

มีสุขภาพดี 

(ข) 
รายไดกรณี

เจ็บปวย 

(ค) 
คาคาดหวัง

ของรายได 

ทางเลือกท่ี 1 

ไมทําประกัน 
200,000 0.9 0.1 120,000 200,000 80,000 188,000 

ทางเลือกท่ี 2 

ทําประกัน 
200,000 0.9 0.1 120,000 188,000 188,000 188,000 

จากตาราง 6.1 รายไดของใหมเปน 200,000 บาทตอป และความเปนไปไดท่ีใหมจะปวยมีคาเทากับ 0.1 

ซ่ึงหากเจ็บปวยจะทําใหรายลดลงลงเหลือ 80,000 บาท แตหากใหมประกันสุขภาพ จะไดเงินชดเชยเทากับ 

120,000 บาท โดยตองจายเบี้ยประกันเปนเงิน 12,000 บาท 

จากขอสมมตินี้  

หากไมทําการประกัน คาที่คาดหวังของรายไดคือ  

[0.9×200,000] + [0.1 ×80,000] = 188,000  บาท 

หากประกันคาที่คาดหวังของรายไดคือ 

[0.9 × 200,000] + [0.1 × (80,000 +120,000)] – 12,000 = 188,000  บาท 

จากตัวเลขน้ีจะพบวาคาที่คาดหวังของท้ังสองกรณีเทากัน  ท้ังนี้เบี้ยประกันของบริษัทคิดในลักษณะท่ี

เรียกวาเบี้ยประกันยุติธรรมตามคณิตศาสตรประกันภัย(actuarially fair insurance premium) คือมูลคาเบี้ย

ประกันที่เทากับคาที่คาดหวังของเงินท่ีบริษัทประกันตองจายชดเชยหากมีเหตุราย (ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง) เชน 

หากโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายมี 0.1 และเงินชดเชยคือ 120,000 บาท คาเบี้ยประกันจึงเปน 12,000 บาท 
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[ความเปนไปไดของการไมเกิดเหตุราย × รายได]+ [ความเปนไปไดของการเกิดเหตุราย × รายไดเมื่อเกิด

เหตุราย] 

หากประกัน  คาที่คาดหวังของรายไดคือ 

[ความเปนไปไดของการไมเกิดเหตุราย × รายได]+ [ความเปนไปไดของการเกิดเหตุราย] × (รายไดเมื่อเกิด

เหตุราย + เงินชดเชยจากบริษัท)]– คาเบี้ยประกัน 

ตาราง 6.1 ทางเลือกการตัดสินใจประกัน 

ทางเลือก 
ในการทํา

ประกัน 

รายได 

(บาท) 

ความ

เปนไปได

ในการมี

สุขภาพด ี

ความ

เปนไปได

ในการ

เจ็บปวย 

การสูญเสีย

รายไดถา

เจ็บปวย 

(ก) 
รายไดกรณี

มีสุขภาพดี 

(ข) 
รายไดกรณี

เจ็บปวย 

(ค) 
คาคาดหวัง

ของรายได 

ทางเลือกท่ี 1 

ไมทําประกัน 
200,000 0.9 0.1 120,000 200,000 80,000 188,000 

ทางเลือกท่ี 2 

ทําประกัน 
200,000 0.9 0.1 120,000 188,000 188,000 188,000 

จากตาราง 6.1 รายไดของใหมเปน 200,000 บาทตอป และความเปนไปไดท่ีใหมจะปวยมีคาเทากับ 0.1 

ซึ่งหากเจ็บปวยจะทําใหรายลดลงลงเหลือ 80,000 บาท แตหากใหมประกันสุขภาพ จะไดเงินชดเชยเทากับ 

120,000 บาท โดยตองจายเบี้ยประกันเปนเงิน 12,000 บาท 

จากขอสมมตินี้  

หากไมทําการประกัน คาที่คาดหวังของรายไดคือ  

[0.9×200,000] + [0.1 ×80,000] = 188,000  บาท 

หากประกันคาที่คาดหวังของรายไดคือ 

[0.9 × 200,000] + [0.1 × (80,000 +120,000)] – 12,000 = 188,000  บาท 

จากตัวเลขน้ีจะพบวาคาที่คาดหวังของท้ังสองกรณีเทากัน  ท้ังนี้เบี้ยประกันของบริษัทคิดในลักษณะท่ี

เรียกวาเบี้ยประกันยุติธรรมตามคณิตศาสตรประกันภัย(actuarially fair insurance premium) คือมูลคาเบี้ย

ประกันที่เทากับคาที่คาดหวังของเงินท่ีบริษัทประกันตองจายชดเชยหากมีเหตุราย (ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง) เชน 

หากโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายมี 0.1 และเงินชดเชยคือ 120,000 บาท คาเบี้ยประกันจึงเปน 12,000 บาท 
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หากเปนเชนนี้คาที่คาดหวังของรายไดทั้งสองกรณีจะเทากัน แตกรณีของการประกันรายไดจะแนนอนไม

วาจะมีเหตุรายหรือไม  สวนการไมประกันหากเกิดเหตุรายรายไดจะนอยกวาคาท่ีคาดหวัง  คนท่ีตองการความ

แนนอนจะไมชอบความความเส่ียง (risk averse) ก็จะประกัน เพราะไดความพอใจสูงกวา 

ปญหาการเลือกไมพึงประสงค (adverse selection) และทางแก 

ปญหาการเลือกไมพึงประสงค (adverse selection) ท่ีมักจะกลาวถึงเปนตัวอยางในกรณีของตลาด

ประกันสุขภาพ คือ คนท่ีซื้อประกันจะรูความเสี่ยงของสุขภาพของตนเองวาเปนอยางไร ในขณะที่บริษัทไมทราบ 

หากบริษัทต้ังเบี้ยประกันเทากันในขณะท่ีผูทําประกันมีความเส่ียงตางกัน ผูที่มีความเสี่ยงสูงจะรูสึกพอใจเพราะเม่ือ

เทียบกับความเส่ียงของตนเบี้ยประกันจะคุม ในขณะที่ผูที่มีความเสี่ยงตํ่าก็จะรูสึกวาเบี้ยประกันสูงเพราะตัวเองมี

โอกาสนอยท่ีจะเจ็บปวยและใชประโยชนจากการประกัน 

จากตัวอยางท่ีผานมาเราสมมติใหกรมธรรมคุมครองของใหมมีมูลคา 120,000 บาท และเราสมมติตอวามี

คนอีก 9 คนซึ่งแตละคนมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียจากการเจ็บปวย 120,000 บาทเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ใหมมี

โอกาสท่ีจะปวยเทากับ 0.1 ขณะท่ีบางคนมีโอกาสปวย 0.2 โดยตัวเองเทานั้นที่รูวาจะมีโอกาสเจ็บปวยมากนอย

เพียงใด (บริษัทประกันไมรู)  

ตาราง 6.2 สมมติวาคร่ึงหน่ึงของกลุมท่ีประกันมีความเสี่ยงเทากับ 0.2 โดยคนที่มีความเสี่ยงสูงจะมีคา

คาดหวังของการสูญเสียรายไดเทากับ 24,000 บาท คนที่มีความเสี่ยงนอยจะมีคาคาดหวังของการสูญเสียเทากับ 

12,000 บาท ถาบริษัทประกันรูวาใครมีความเสี่ยงมากก็จะเรียกเก็บเบี้ยประกันแพงและชดเชยตนทุนได แต

เน่ืองจากบริษัทประกันไมรูจึงตองคิดคาเบี้ยประกันเทากันทุกคน 

ตาราง 6.2 การประกันของผูที่มีความเส่ียงตางกัน 
  (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
    คาคาดหวงัตอ คาคาดหวงัตอ 
    ประโยชน ประโยชน 
    หักดวย หักดวย 

ผูซื้อ ความเปนไปได รายไดที่จะ คาคาดหวงั เบี้ยประกัน เบ้ียประกัน 
ประกัน ท่ีจะปวย สูญเสียเม่ือปวย รายไดที่สูญเสีย (12,000 บาท) (18,000 บาท) 
สัมพันธ 0.2 (เสี่ยงสูง) 120,000 24,000 12,000 6,000 

ยงยุทธ 0.2 (เสี่ยงสูง) 120,000 24,000 12,000 6,000 

สมชาย 0.2 (เสี่ยงสูง) 120,000 24,000 12,000 6,000 

สมพงษ 0.2 (เสี่ยงสูง) 120,000 24,000 12,000 6,000 

กานต 0.2 (เสี่ยงสูง) 120,000 24,000 12,000 6,000 
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ตาราง 6.2 การประกันของผูที่มีความเส่ียงตางกัน(ตอ) 
  (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
    คาคาดหวงัตอ คาคาดหวงัตอ 
    ประโยชน ประโยชน 
    หักดวย หักดวย 

ผูซื้อ ความเปนไปได รายไดที่จะ คาคาดหวงั เบี้ยประกัน เบ้ียประกัน 
ประกัน ท่ีจะปวย สูญเสียเม่ือปวย รายไดที่สูญเสีย (12,000 บาท) (18,000 บาท) 
ใหม 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

เทอดพงษ 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

สามารถ 0.1 (เส่ียงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

สุรสิทธ์ิ 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

สุรเดช 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

กําไรสุทธิของผูใหประกัน -60,000 0 

หากบริษัทประกันเรียกเก็บเบี้ยประกัน 12,000 บาท ผูซื้อที่มีความเสี่ยงท่ีจะปวยเทากับ 0.2 จะไดเปรียบ

มากเพราะคาคาดหวังท่ีจะไดเทากับ 24,000 บาท แตจายเบี้ยประกันเพียง 12,000 บาท ดังนั้นบริษัทประกันมี

ความคาดหวังขาดทุนสุทธิ 60,000 บาท เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินจนคุมทุนไดและไมสามารถดําเนินโครงการ

นี้ไดนาน 

เมื่อบริษัทขาดทุน บริษัทผูใหประกันอาจจะตัดสินใจที่จะเรียกเก็บเบี้ยประกันแตละคนเพิ่มเปน 18,000 

บาทตามคาคาดหวังตอการสูญเสียรายไดเฉลี่ยทั้ง 10 คน โดยเบี้ยประกันท้ัง 10 คนรวมกันเทากับ 180,000 บาท 

ซึ่งเทากับจํานวนคาเสียหายที่บริษัทคาดวาจะตองจายโดยเฉลี่ยที่ทําใหบริษัทอยูในธุรกิจได 

ปญหาการเลือกท่ีไมพึงประสงคจึงเกิดข้ึน เพราะดวยเบี้ยประกัน 18,000 บาท กรมธรรมยังมีผลดีตอคนท่ี

มีความเส่ียงสูง แตละคนคาดวาจะไดรับเงินชดเชย 24,000 บาทโดยจะจายเบี้ยประกันเพียง 18,000 บาท อยางไร

ก็ตามเบี้ยประกันจํานวนน้ีไมเหมาะสําหรับคนท่ีมีความเส่ียงนอย คาคาดหวังที่จะไดรับการชดเชยเทากับ 12,000 

บาท แตตองจายเบี้ยประกันถึง 18,000 บาท ผลคือคนท่ีมีความเส่ียงสูงจึงตองการที่จะซื้อประกัน ในขณะท่ีคน

สุขภาพดีจะไม ซ้ือประกัน สรุปไดวา เพราะความไมเทาเทียมกันของขอมูล บริษัทประกันจะใหบริการกับ

กลุมเปาหมายที่ผิดมีลูกคาเฉพาะผูท่ีมีความเส่ียงสูง โดยท่ัวไปปญหาจะเกิดขึ้นเม่ือบริษัทประกันเรียกเก็บเบี้ย

ประกันตามคาเฉล่ียของประชากร แตคนที่มีความเส่ียงนอยกลับไมซื้อกรมธรรม บริษัทประกันจึงขาดทุน 

ถาคนท่ีมีสุขภาพดีตัดสินใจไมซื้อประกัน เบี้ยประกัน 18,000 บาทจะไมสูงพอ บริษัทประกันก็จะขาดทุน 

บริษัทประกันจึงตองขึ้นเบี้ยประกันอีก โดยสรุปคือ ถาบริษัทประกันมีขอมูลนอยกวาผูซื้อประกัน เบี้ยประกันที่จะ

คุมครองระดับความเสี่ยงท้ังหมดอาจจะทําใหคนที่มีความเสี่ยงนอยออกไปจากตลาด คนซึ่งอาจจะไดประโยชนจาก
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ตาราง 6.2 การประกันของผูที่มีความเส่ียงตางกัน(ตอ) 
  (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
    คาคาดหวงัตอ คาคาดหวงัตอ 
    ประโยชน ประโยชน 
    หักดวย หักดวย 

ผูซื้อ ความเปนไปได รายไดที่จะ คาคาดหวงั เบี้ยประกัน เบ้ียประกัน 
ประกัน ท่ีจะปวย สูญเสียเม่ือปวย รายไดที่สูญเสีย (12,000 บาท) (18,000 บาท) 
ใหม 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

เทอดพงษ 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

สามารถ 0.1 (เส่ียงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

สุรสิทธ์ิ 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

สุรเดช 0.1 (เสี่ยงต่ํา) 120,000 12,000 0 -6,000 

กําไรสุทธิของผูใหประกัน -60,000 0 

หากบริษัทประกันเรียกเก็บเบี้ยประกัน 12,000 บาท ผูซื้อที่มีความเสี่ยงท่ีจะปวยเทากับ 0.2 จะไดเปรียบ

มากเพราะคาคาดหวังท่ีจะไดเทากับ 24,000 บาท แตจายเบี้ยประกันเพียง 12,000 บาท ดังนั้นบริษัทประกันมี

ความคาดหวังขาดทุนสุทธิ 60,000 บาท เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินจนคุมทุนไดและไมสามารถดําเนินโครงการ

นี้ไดนาน 

เมื่อบริษัทขาดทุน บริษัทผูใหประกันอาจจะตัดสินใจที่จะเรียกเก็บเบี้ยประกันแตละคนเพิ่มเปน 18,000 

บาทตามคาคาดหวังตอการสูญเสียรายไดเฉลี่ยทั้ง 10 คน โดยเบี้ยประกันท้ัง 10 คนรวมกันเทากับ 180,000 บาท 

ซึ่งเทากับจํานวนคาเสียหายที่บริษัทคาดวาจะตองจายโดยเฉลี่ยที่ทําใหบริษัทอยูในธุรกิจได 

ปญหาการเลือกท่ีไมพึงประสงคจึงเกิดข้ึน เพราะดวยเบี้ยประกัน 18,000 บาท กรมธรรมยังมีผลดีตอคนท่ี

มีความเส่ียงสูง แตละคนคาดวาจะไดรับเงินชดเชย 24,000 บาทโดยจะจายเบี้ยประกันเพียง 18,000 บาท อยางไร

ก็ตามเบี้ยประกันจํานวนน้ีไมเหมาะสําหรับคนท่ีมีความเส่ียงนอย คาคาดหวังที่จะไดรับการชดเชยเทากับ 12,000 

บาท แตตองจายเบี้ยประกันถึง 18,000 บาท ผลคือคนท่ีมีความเส่ียงสูงจึงตองการที่จะซื้อประกัน ในขณะท่ีคน

สุขภาพดีจะไม ซ้ือประกัน สรุปไดวา เพราะความไมเทาเทียมกันของขอมูล บริษัทประกันจะใหบริการกับ

กลุมเปาหมายที่ผิดมีลูกคาเฉพาะผูท่ีมีความเส่ียงสูง โดยท่ัวไปปญหาจะเกิดขึ้นเม่ือบริษัทประกันเรียกเก็บเบี้ย

ประกันตามคาเฉล่ียของประชากร แตคนที่มีความเส่ียงนอยกลับไมซื้อกรมธรรม บริษัทประกันจึงขาดทุน 

ถาคนท่ีมีสุขภาพดีตัดสินใจไมซื้อประกัน เบี้ยประกัน 18,000 บาทจะไมสูงพอ บริษัทประกันก็จะขาดทุน 

บริษัทประกันจึงตองขึ้นเบี้ยประกันอีก โดยสรุปคือ ถาบริษัทประกันมีขอมูลนอยกวาผูซื้อประกัน เบี้ยประกันที่จะ

คุมครองระดับความเสี่ยงท้ังหมดอาจจะทําใหคนที่มีความเสี่ยงนอยออกไปจากตลาด คนซึ่งอาจจะไดประโยชนจาก
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การประกันที่เบี้ยประกันยุติธรรมตามคณิตศาสตรประกันภัย(actuarially fair rate) จะไมซื้อประกันภัย คนออก

จากตลาดไปเรื่อยๆ และตลาดก็จะหยุดทํางานในที่สุดปรากฏการณน้ีบางครั้งเรียกวาวังวนมรณะ (dead spiral) 

จะเห็นวามีปญหาการเลือกไมพึงประสงค (adverse selection) คือ กลุมคนเปาหมาย (เชน พวกสุขภาพ

ดี) ที่บริษัทตองการใหซื้อประกันจะไมซ้ือประกัน แตกลุมคนที่จะเขามาซื้อประกันกับบริษัทจะเปนกลุมคนที่บริษัท

ไมตองการ (เชน กลุมคนที่มีสุขภาพไมดีอยูเดิม) บริษัทจึงไมสามารถทําการประกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ

หลักการประกันคือการรวมความเส่ียงของคนที่เปนอิสระตอกันและมีคาตางกัน (risk pooling) จึงจะลดความเส่ียง

โดยรวมได หากไมมีผูท่ีมีความเส่ียงตํ่ามาประกัน คาใชจายของบรษิัทจะสูงมากเน่ืองจากการกระจายความเส่ียงตํ่า 

ทางแกปญหา การเลือกไมพึงประสงค (adverse selection)   

วิธีการหนึ่งคือ การกลั่นกรอง (screen) นั้นคือมีการหาขอมูลท่ีสามารถสังเกตหรือเก็บได เพื่อประเมิน

ลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีอาจจะซอนอยูของบุคคลและกลั่นกรองในการเขาสูตลาด เชน กรณีประกันสุขภาพ การ

จัดใหมีการตรวจสุขภาพกอนทําประกันสรางแรงจูงใจใหผูที่มีความเสี่ยงตํ่ามาประกันแลวกําหนดใหคนมีความเส่ียง

ตํ่าจายเบี้ยประกันตํ่าคนที่มีความเสี่ยงสูงจายเบี้ยประกันสูงรวมทั้งมักจะจํากัดอายุของผูท่ีจะประกัน ผูสูงอายุท่ีมี

ความเส่ียงสูงก็มักจะไมไดประกัน วิธีการนี้บริษัทประกันเรียกวา การจัดลําดับความเสี่ยงจากประสบการณ 

(experience rating) 

นอกจากการกล่ันกรอง การมีการสงสัญญาณ (signaling) ซ่ึงก็คือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแบบหน่ึง 

เชน การศึกษาในระดับท่ีสูงในสถาบันที่มีคุณภาพ ก็จะเปนการสงสัญญาณวาผูน้ันมีความสามารถมีวินัยในการ

ทํางาน6 

การมีช่ือเสียงท่ีย่ังยืน (reputation) ชวยแกปญหาน้ีไดบาง เชน รานอาหารที่มีคนยอมรับวาอรอย 

คุณภาพดี เปดกิจการอยูนาน ผูซ้ือก็จะสามารถใชเปนขอมูลไดวาเปนรานอาหารที่ดี ผูขายไมปดบังขอมูลของ

ตนเอง ทําใหผูบริโภคเห็นวาคุณภาพของเขาดีกวาผูขายรายอื่น 

รัฐอาจมีบทบาทโดยใชวิธีการกําหนดอัตราประกันเปนกลุม (community rating) บังคับใหคนกลุมหน่ึง

ทําประกันมีเบี้ยเทากันก็แกปญหาขางตนได แตวาก็จะขาดประสิทธิภาพ เพราะถึงแมทุกคนจะไดประกัน บางคนก็

จะรูสึกวาจายมากเกินไป บางคนก็จะรูสึกวานอยเกินไป แตถูกบังคับใหประกันเปนจํานวนที่เทากัน 

ในแงประสิทธิภาพอาจกลาวไดวารัฐนาจะมีบทบาทไมมากนักในเรื่องน้ี เพราะเอกชนจะสามารถแกปญหา

ดานน้ีได ปญหาท่ีรัฐจะเขาแทรกแซงในตลาดประกันมาจากมุมมองดานอื่นโดยเฉพาะดานการกระจายรายได 

เพราะในการแกปญหาการเลือกไมพึงประสงค (adverse selection) น้ี บริษัทจะแกปญหาโดยแยกตลาดเพื่อเอา

แตของดีคือคนที่มีความเสี่ยงนอย ทําใหคนที่มีความเสี่ยงสูงท่ีอยากประกันก็ไมไดประกัน เชน จากปญหาน้ีทําให

                                                           
6การศึกษาเปนการสงสัญญาณในตลาดแรงงานท่ีสําคัญ งานบุกเบิกทีท่ําใหมีผูสนใจศึกษามากคือ Spence.(1973, 1974)  
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พัฒนา 

บริษัทประกันปองกันความเสี่ยงโดยแยกกลุมผูประกัน ผลคือประชาชนอายุ 50 ปขึ้นไปแทบจะไมสามารถประกัน

สุขภาพไดเลยหรือทําไดก็ตองมีเบี้ยประกันท่ีสูงมาก  

ปญหาขางตนแสดงวารัฐตองสรางสมดุลระหวางขอมูลที่สมบูรณทําใหมีประสิทธิภาพกับความเทาเทียมกัน 

เพราะมิฉะน้ันคนท่ีควรประกันก็จะไมไดทําการประกัน เนื่องจากบริษัทประกันจะกีดกันผูท่ีมีความเส่ียงสูงจึงขาด

ความเปนธรรม 

การประกันดวยตนเองกับการประกันกับบริษัท 

ประกันตัวเองหากความเสียหายไมมากและซื้อประกันหากความเสียหายสูงการซื้อประกันจากบริษัทตอง

พิจารณาคาท่ีคาดหวังของรายไดเมื่อมีการประกันและไมทําประกัน ดังที่วิเคราะหขางตน โดยท่ัวไป หากความ

เสียหายไมมาก การประกันดวยตัวเอง เชน การออมเงินสํารองสําหรับความเสี่ยงอาจจะมีประสิทธิภาพกวาการ

ประกันกับบริษัทประกัน เพราะบริษัทประกันจะคิดคาประกันสูงกวาคาที่คาดหวังของความเสียหาย เพราะบริษัท

ประกันตองคิดถึงคาใชจายในการบริหารงานและปญหาที่เกิดขึ้นจากทางเลือกไมพึ่งประสงคดวย  ในระยะยาว คา

เบี้ยประกันจะสูงกวาความเสียหายท่ีจะเกิด แตถาหากเราไมประกัน ถาเกิดความเสียหายใหญ เราก็จะสูญเสีย

รายไดจํานวนมาก ขาดความย่ังยืน ไมพอเพียง 

ดังน้ัน หากความเสียหายสูงเราควรทําประกันกับบริษัท  หากความเสียหายตํ่า เราก็สามารถประกันรายได

โดยการประกันตนเอง ซึ่งมักจะอยูในรูปการออม เพราะสามารถออมในอัตราที่เทากับคาท่ีคาดหวังของความเส่ียง

ได ในระยะยาวจะดีกวาการประกันที่ เบี้ยประกันสูงกวา เชน เราควรซื้อประกันสุขภาพในกรณีที่ตองเขา

โรงพยาบาลหรือโรคที่มีคาใชจายสูง แตหากเปนเรื่องของสุขภาพทั่วไป เชน เปนหวัดเปนไข การประกันดวยตัวเอง

จะเหมาะกวา  การประกันรถยนตบริษัทมักจะมีหลายลักษณะ โดยหากมีสวนใหเจาของรถจายเองสวนหน่ึง (เชน 

5,000 บาทแรกของคาซอม) คาเบี้ยประกันจะตํ่ากวากรณีท่ีบริษัทจายทั้งหมด เพราะบริษัทจะลดคาใชจายได 

ผูบริโภคควรตัดสินใจประกันโดยใหมีสวนที่จายเองในระดับท่ีจายได เพราะแสดงวาเปนสวนที่เรียกวาเสียหายนอย 

โดยสามารถนําเงินออมมาใชเม่ือมีอุบัติเหตุ สวนท่ีเพิ่มข้ึนจะเปนสวนท่ีคิดวาไมสามารถจะจายได 

ในอีกดานหนึ่ง หากความเสียหายมีมากจนทําใหเรียกไดวาสิ้นเนื้อประดาตัว เชน บานไฟไหม มีอุบัติเหตุ

ทุพพลภาพ ลักษณะอยางน้ีเราตองประกันกับบริษัท แมวาเบี้ยประกันจะสูงกวาคาที่คาดหวังของความเสียหาย 

เพราะถาจะออม จะมีเงินไมพอจะรับมือได ถาจะเปรียบเทียบคือเราไมตองประกัน (ออมดวยตนเอง) กรณีขโมยขึ้น

บาน ทําใหทรัพยสินเสียหาย แตเราตองประกันไฟไหมบาน 
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พัฒนา 

บริษัทประกันปองกันความเสี่ยงโดยแยกกลุมผูประกัน ผลคือประชาชนอายุ 50 ปขึ้นไปแทบจะไมสามารถประกัน

สุขภาพไดเลยหรือทําไดก็ตองมีเบี้ยประกันท่ีสูงมาก  

ปญหาขางตนแสดงวารัฐตองสรางสมดุลระหวางขอมูลที่สมบูรณทําใหมีประสิทธิภาพกับความเทาเทียมกัน 

เพราะมิฉะน้ันคนท่ีควรประกันก็จะไมไดทําการประกัน เนื่องจากบริษัทประกันจะกีดกันผูท่ีมีความเส่ียงสูงจึงขาด

ความเปนธรรม 

การประกันดวยตนเองกับการประกันกับบริษัท 

ประกันตัวเองหากความเสียหายไมมากและซื้อประกันหากความเสียหายสูงการซื้อประกันจากบริษัทตอง

พิจารณาคาท่ีคาดหวังของรายไดเมื่อมีการประกันและไมทําประกัน ดังท่ีวิเคราะหขางตน โดยท่ัวไป หากความ

เสียหายไมมาก การประกันดวยตัวเอง เชน การออมเงินสํารองสําหรับความเสี่ยงอาจจะมีประสิทธิภาพกวาการ

ประกันกับบริษัทประกัน เพราะบริษัทประกันจะคิดคาประกันสูงกวาคาที่คาดหวังของความเสียหาย เพราะบริษัท

ประกันตองคิดถึงคาใชจายในการบริหารงานและปญหาที่เกิดขึ้นจากทางเลือกไมพึ่งประสงคดวย  ในระยะยาว คา

เบี้ยประกันจะสูงกวาความเสียหายท่ีจะเกิด แตถาหากเราไมประกัน ถาเกิดความเสียหายใหญ เราก็จะสูญเสีย

รายไดจํานวนมาก ขาดความย่ังยืน ไมพอเพียง 

ดังน้ัน หากความเสียหายสูงเราควรทําประกันกับบริษัท  หากความเสียหายตํ่า เราก็สามารถประกันรายได

โดยการประกันตนเอง ซึ่งมักจะอยูในรูปการออม เพราะสามารถออมในอัตราที่เทากับคาท่ีคาดหวังของความเส่ียง

ได ในระยะยาวจะดีกวาการประกันที่ เบี้ยประกันสูงกวา เชน เราควรซื้อประกันสุขภาพในกรณีที่ตองเขา

โรงพยาบาลหรือโรคที่มีคาใชจายสูง แตหากเปนเรื่องของสุขภาพทั่วไป เชน เปนหวัดเปนไข การประกันดวยตัวเอง

จะเหมาะกวา  การประกันรถยนตบริษัทมักจะมีหลายลักษณะ โดยหากมีสวนใหเจาของรถจายเองสวนหน่ึง (เชน 

5,000 บาทแรกของคาซอม) คาเบี้ยประกันจะตํ่ากวากรณีท่ีบริษัทจายทั้งหมด เพราะบริษัทจะลดคาใชจายได 

ผูบริโภคควรตัดสินใจประกันโดยใหมีสวนที่จายเองในระดับท่ีจายได เพราะแสดงวาเปนสวนที่เรียกวาเสียหายนอย 

โดยสามารถนําเงินออมมาใชเม่ือมีอุบัติเหตุ สวนท่ีเพิ่มข้ึนจะเปนสวนท่ีคิดวาไมสามารถจะจายได 

ในอีกดานหนึ่ง หากความเสียหายมีมากจนทําใหเรียกไดวาสิ้นเนื้อประดาตัว เชน บานไฟไหม มีอุบัติเหตุ

ทุพพลภาพ ลักษณะอยางน้ีเราตองประกันกับบริษัท แมวาเบี้ยประกันจะสูงกวาคาท่ีคาดหวังของความเสียหาย 

เพราะถาจะออม จะมีเงินไมพอจะรับมือได ถาจะเปรียบเทียบคือเราไมตองประกัน (ออมดวยตนเอง) กรณีขโมยขึ้น

บาน ทําใหทรัพยสินเสียหาย แตเราตองประกันไฟไหมบาน 
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6.3 การบริหารความเส่ียง7 
การประกันเปนวิธีการหน่ึงในการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเส่ียง คือ กระบวนการบริหารงาน

อยางเปนระบบ ท่ีมีการวางแผนต้ังแตระบุปจจัยเสี่ยงของโครงการ การวิเคราะหและประเมิน การกําหนดแผน

รองรับ และการติดตามประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค การบริหารความเสี่ยงเปน

เครื่องมือในการสรางภูมิคุมกันน้ันเอง เพราะทําใหเราสามารถจัดการกับความเส่ียงใหไมมีผลกระทบกับความ

พอเพียงได ความเส่ียงมีไดหลายดาน เชน ดานการเงิน ดานองคกร ดานเทคโนโลยี  ดานบุคคล รายละเอียดในการ

จัดการจะแตกตางกัน 

โดยทั่วไปจะเริ่มจากคําถามคือความเส่ียงและความไมแนนอนท่ีสําคัญคืออะไรปจจัยที่มีผลตอความเส่ียง

คืออะไรเรามีการปองกันความเสี่ยงอยางไรหากเกิดสถานการณท่ีเลวรายท่ีสุดจากความเสี่ยง (worse-case 

scenario) จะเกิดอะไร เรามีเครื่องมือรองรับอยางไร 

ตัวอยางเชน ความเสี่ยงสําคัญท่ีสุดของการกูซื้อบานคืออะไร อัตราดอกเบี้ย และกระแสรายได เรารูวาจะ

มีอะไรมากระทบและมองการเปล่ียนแปลง จะสรางเครื่องมือรองรับ เชน การเก็บเงินใหมีเงินดาวนดวย การมองวา

หากจําเปนจะหยิบยืมใครได ถาเลวรายท่ีสุดตองถูกยึดบานจัดการไดไหม มีโอกาสเปนไปไดขนาดไหน 

ในดานการบริหารความเสี่ยงขององคกร นฤมล สอาดโฉม (2557) ระบุวา ความเสี่ยงที่องคกรประเภทตาง 
ๆ ตองเผชิญ คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (strategic risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (credit risk) ความเสี่ยงดานตลาด
(market risk) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (liquidity risk) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (operational risk) 
ความเสี่ยงดานกฎหมาย (legal risk) ความเส่ียงดานช่ือเสียง(reputational risk)  

สําหรับองคกรรัฐความเส่ียงที่ยุทธศาสตรเพี่อสนองนโยบายขององคกรอาจไมสําเร็จจากความเสี่ยง 4 ดาน 

คือ ความเส่ียงดานธุรกิจ ความเส่ียงจากการดําเนินงาน ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงดานเหตุการณ 

ความเส่ียงดานธุรกิจครอบคลุมความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร เชน ทําโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศลงทุนทําโครงการโครงสรางพื้นฐานแตเมื่อบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการเสร็จ ไมมีเจาหนาท่ี

ประจําทํางานไดอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ ก็เปนความเสี่ยง การตัดสินใจดานบริหารท่ีเปนอุปสรรคตามการ

ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรก็เปนความเสี่ยงประเภทนี้ 

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน เปนความเส่ียงจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เชน ขาดความรวมมือ

ของหนวยงาน การมีแผนยุทธศาสตรแตหนวยงานไมทําตามแผน การออกแบบงานไมเหมาะสม ผูปฏิบัติงานไม

ปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอน การปฏิบัติงานผิดพลาดลาชา การขาดขอมูลหรือเครื่องมือ รวมถึงการทุจริต 

                                                           
7ผูสนใจอาจอาน นฤมล สอาดโฉม (2557) ที่อภิปรายวิเคราะหการบริหารความเสี่ยงองคกรไดอยางครอบคลุม 
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ความเสีย่งทางการเงิน การบริหารงบประมาณท่ีไมมีประสิทธิภาพ เชน ประเมินคาใชจายตํ่าไป คาใชจาย

สูงอยางไมคาดฝน การจัดสรรไมเหมาะสม 

ความเสี่ยงดานเหตุการณ เปนสิ่งท่ีไมเกิดเหตุบอย แตเกิดขึ้นได และมีผลกระทบสําคัญตอการบริหาร

องคกร เชน ระบบอิเล็กโทรนิกสลม การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การโยกยายผูบริหาร ภัยธรรมชาติ  ความเส่ียง

จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ความเสี่ยงของสภาพทางเศรษฐกิจ คูสัญญาเปนปญหา (เชน ผูรับเหมาลมละลาย) 

ความเสี่ยงจากการกอการราย 

โดยท่ัวไปขั้นตอนการบริหารความเส่ียงคือ 

การระบุความเสี่ยงของโครงการ ใชการระดมความคิด การสัมภาษณ การทบทวน (check list) รายการ

ความเสี่ยง อาจแยกเปนความเสี่ยงที่มีผลตอตนทุน ความเส่ียงท่ีมีผลตอระยะเวลา ความเสี่ยงท่ีมีผลตอขอบเขต

ของงานตามโครงการ 

การวิเคราะหความเส่ียงโดยอาจมีท้ังการวิเคราะหเชิงคุณภาพคือการประเมินโอกาส และผลกระทบของ

ความเสี่ยง  แตละรายการ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ หากจําเปนก็ประเมิน

โอกาสผลกระทบเปนปริมาณ เชน ตอคาใชจาย ซ่ึงตองมีขอมูลและผูเช่ียวชาญ 

การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง มีสี่หลักการคือ 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงความ

เส่ียง อาจจะปรับเปล่ียนขอบเขตของโครงการ การปรับคาใชจาย การปรับระยะเวลา 

การรับความเส่ียงไวเอง (risk retention) บางอยางการปรับกระบวนการมีตนทุนสูง ผูบริหารก็ตอง

รับไวเอง ดูวารับไดหรือไมถาเกิด ท้ังนี้เหตุการณอาจไมเกิดก็ได เชน กรณีน้ําทวม 

การลดความสูญเสีย (loss control) สามารถเลือกรับความเสี่ยงโดยมีแผนลดความเส่ียง กําหนด

แผนลดความเสี่ยง ควรประกอบดวย แผนลดโอกาสเกิดความสูญเสีย และแผนลดความรุนแรงของความ

สูญเสีย อาจปรับงบประมาณเพื่อรองรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นกอนจะดําเนินโครงการ 

การถายโอนความเสี่ยง (risk transference) เปนการถายโอนผานสัญญา เชนสัญญาประกันภัย

หรือผานสัญญารับเหมา การกําหนดราคารับเหมาเปนการถายโอนความเสี่ยงใหผูรับเหมา หรือการถายโอน

ผานการจัดจางรับประกันคุณภาพ 

การติดตามและประเมินผลเมื่อไดมีแผนแลวตองมีการติดตามประเมินผลวาไดดําเนินตามแผนหรือไม ผล

เปนอยางไร เพื่อดําเนินการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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ความเสีย่งทางการเงิน การบริหารงบประมาณท่ีไมมีประสิทธิภาพ เชน ประเมินคาใชจายตํ่าไป คาใชจาย

สูงอยางไมคาดฝน การจัดสรรไมเหมาะสม 

ความเสี่ยงดานเหตุการณ เปนสิ่งท่ีไมเกิดเหตุบอย แตเกิดขึ้นได และมีผลกระทบสําคัญตอการบริหาร

องคกร เชน ระบบอิเล็กโทรนิกสลม การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การโยกยายผูบริหาร ภัยธรรมชาติ  ความเส่ียง

จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ความเสี่ยงของสภาพทางเศรษฐกิจ คูสัญญาเปนปญหา (เชน ผูรับเหมาลมละลาย) 

ความเสี่ยงจากการกอการราย 

โดยท่ัวไปขั้นตอนการบริหารความเส่ียงคือ 

การระบุความเสี่ยงของโครงการ ใชการระดมความคิด การสัมภาษณ การทบทวน (check list) รายการ

ความเสี่ยง อาจแยกเปนความเสี่ยงที่มีผลตอตนทุน ความเส่ียงท่ีมีผลตอระยะเวลา ความเสี่ยงท่ีมีผลตอขอบเขต

ของงานตามโครงการ 

การวิเคราะหความเส่ียงโดยอาจมีท้ังการวิเคราะหเชิงคุณภาพคือการประเมินโอกาส และผลกระทบของ

ความเสี่ยง  แตละรายการ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ หากจําเปนก็ประเมิน

โอกาสผลกระทบเปนปริมาณ เชน ตอคาใชจาย ซ่ึงตองมีขอมูลและผูเช่ียวชาญ 

การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง มีสี่หลักการคือ 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงความ

เส่ียง อาจจะปรับเปล่ียนขอบเขตของโครงการ การปรับคาใชจาย การปรับระยะเวลา 

การรับความเส่ียงไวเอง (risk retention) บางอยางการปรับกระบวนการมีตนทุนสูง ผูบริหารก็ตอง

รับไวเอง ดูวารับไดหรือไมถาเกิด ท้ังนี้เหตุการณอาจไมเกิดก็ได เชน กรณีน้ําทวม 

การลดความสูญเสีย (loss control) สามารถเลือกรับความเสี่ยงโดยมีแผนลดความเส่ียง กําหนด

แผนลดความเสี่ยง ควรประกอบดวย แผนลดโอกาสเกิดความสูญเสีย และแผนลดความรุนแรงของความ

สูญเสีย อาจปรับงบประมาณเพื่อรองรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นกอนจะดําเนินโครงการ 

การถายโอนความเสี่ยง (risk transference) เปนการถายโอนผานสัญญา เชนสัญญาประกันภัย

หรือผานสัญญารับเหมา การกําหนดราคารับเหมาเปนการถายโอนความเสี่ยงใหผูรับเหมา หรือการถายโอน

ผานการจัดจางรับประกันคุณภาพ 

การติดตามและประเมินผลเมื่อไดมีแผนแลวตองมีการติดตามประเมินผลวาไดดําเนินตามแผนหรือไม ผล

เปนอยางไร เพื่อดําเนินการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนใหคนมีความรอบคอบคํานึงถึงความเส่ียงและสรางภูมิคุมกันจาก

ผลกระทบในดานราย แบบจําลองเศรษฐศาสตรเสนอการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดภายใตความเส่ียงวาความพอใจ

ของคนโดยท่ัวไปจะไมชอบความเส่ียง ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาฯ ท้ังนี้คนท่ีมีความพอใจแบบชอบความเสี่ยงจะมี

โอกาสท่ีจะสรางความไมพอเพียงได โดยทั่วไปหากอัตราเบี้ยประกันเปนอัตราที่ยุติธรรมทางคณิตศาสตรประกันภัย

คนก็จะทําประกันเพื่อลดความผันผวนจากรายได ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงคือเครื่องมือท่ีจะชวยสรางภูมิคุมกันได  

  

 90 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา 

ภาคผนวก 

ลกัษณะความพอใจเมือ่มคีวามเสีย่ง 

รูป ผ6.1 แสดงเส้นความพอใจของผู้บริโภคซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ โดยเป็นความพอใจของผู้ที่ไม่ชอบความ
เสี่ยง เมื่อรายได้เพ่ิมขึ้นความพอใจก็จะเพ่ิมขึ้น แต่ความพอใจหน่วยสุดท้ายของรายได้ลดลงเมื่อรายได้เพ่ิมขึ้น 
(ความพอใจหน่วยสุดท้ายที่รายได้เพ่ิมจะน้อยกว่าความพอใจหน่วยสุดท้ายเมื่อรายได้ลด) ลักษณะเส้นจะโค้งออก
จากจุดกําเนิด (concave) เพราะความชันของเส้นลดลง คนลักษณะนี้จะมีพฤติกรรมที่กระจายความเสี่ยง (risk 
smoothing) คือ ยอมลดรายได้ในช่วงเวลาที่มีรายได้สูง เพ่ือป้องกันตัวเองในกรณีที่มีช่วงเวลาที่รายได้ต่ํา ซึ่งทําได้
โดยการประกัน  

จากรูป รายได้ของใหม่เป็น 200,000 บาทต่อปี และความเป็นไปได้ที่ใหม่จะป่วยมีค่าเท่ากับ 0.1 ซึ่งหาก
เจ็บป่วยจะทําให้รายได้หายไป120,000 บาทเหลือ 80,000 บาท แต่หากใหม่ประกันสุขภาพ จะได้เงินชดเชย
เท่ากับ 120,000 บาท โดยเบี้ยประกันของบริษัทคิดในลักษณะที่เรียกว่า เบี้ยประกันยุติธรรมตามคณิตศาสตร์
ประกันภัย (actuarially fair insurance premium) คือ มูลค่าเบี้ยประกันที่เท่ากับค่าที่คาดหวังของเงินที่บริษัท

รูป ผ6.1 เส้นความพอใจผู้ไม่ชอบความเสี่ยงกับการตัดสินใจประกัน 
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ของเส้นจะเพ่ิมข้ึนเมื่อรายได้มากข้ึน แสดงว่าความพอใจหน่วยสุดท้ายของรายได้เพ่ิมข้ึนตามรายได้  

หากข้อมูลด้านรายได้ โอกาสป่วย เบี้ยประกัน เป็นแบบตัวอย่างข้างต้น จะพบว่า หากเขาไม่ประกัน ค่าที่
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ผูชอบความเส่ียงจึงมีลักษณะท่ีจะรับความเสี่ยงมากกวาที่ควร 
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คณุธรรมกบัเศรษฐศาสตรแ์ละการบริหาร 

เงื่อนไขพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ คุณธรรม  ในบทที่ 3 ไดอภิปรายถึงเงื่อนไข

คุณธรรมจะชวยสรางการตัดสินใจท่ีมีเหตุมีผล ซ่ึงนําไปสูความพอประมาณ  ในบทน้ีจะอภิปรายวาเศรษฐศาสตร

สอนอะไรท่ีจะสรางสถาบันในสังคมอยางไร โดยเนนในสวนของการบริหารซึ่งคือการสรางระบบธรรมาภิบาลและ

บรรษัทภิบาลท่ีดี 

  

7.1 คุณธรรมในการบริหารภาครัฐ1 

ธรรมาภิบาลคืออะไร 

การอภิบาล (governance) หากจะใหความหมายโดยตรงตามศัพท2 คือ การปกครอง กระบวนการ

ดําเนินการ (ปกครอง) หรืออํานาจของการปกครอง ซึ่งในอดีตความสนใจในเรื่องน้ีในทางเศรษฐศาสตรการพัฒนามี

ไมมากนัก แตเมื่อองคการระหวางประเทศมีขอสังเกตวาเงินกูเพื่อการพัฒนาท่ีใหแกประเทศกําลังพัฒนาหลาย

โครงการไมสําเร็จ เน่ืองจากขาดระบบการปกครองและการบริหารที่ดี มีการทุจริตในโครงการสาธารณะ ทําให

โครงการพัฒนาหลายโครงการไมบรรลุผล จึงเห็นวาตองใหความสนใจมิติของการอภิบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมดวย 

การอภิบาลของภาครัฐมักจะใชคําวาธรรมาภิบาล (good governance) ซ่ึงใหความหมายในภาครวมของ

การปกครองไดวา “การบริหารและจัดการระบบเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน ระบบการเมืองท่ีสงเสริมการมีสวน

รวม (participation) มีความโปรงใส (transparency) โดยผูที่มีอํานาจมีความรับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจ

ของตน (accountability) ท่ีชัดเจน ธรรมาภิบาลทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิผลและสรางความเทาเทียมกัน

ในสังคม โดยอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎระเบียบตามกรอบของกฎหมาย (rule of law)3” 

                                                           
1สวนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปรับปรงุจาก ณัฏฐพงศ ทองภักดี (2552) 

2Governance ตามความหมายใน American Heritage Dictionary คือ “To act, process, or power of governing; 
government.The state of being governed.” 

3ผูสนใจอาจอานเพิ่มเติมจาก อรพินทร  ประสพโชค (2541) อธิบายความหมายและลักษณะตามแนวการศึกษาขององคการ
ระหวางประเทศ สมบูรณ  ศิริประชัย (2550) สํารวจงานวิจัยทั้งของไทยและตางประเทศเก่ียวกับความหมายและการวัดธรรมาภิ
บาล 
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government.The state of being governed.” 

3ผูสนใจอาจอานเพิ่มเติมจาก อรพินทร  ประสพโชค (2541) อธิบายความหมายและลักษณะตามแนวการศึกษาขององคการ
ระหวางประเทศ สมบูรณ  ศิริประชัย (2550) สํารวจงานวิจัยทั้งของไทยและตางประเทศเก่ียวกับความหมายและการวัดธรรมาภิ
บาล 
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พัฒนา 

ดังน้ันจะเห็นไดวาการมีธรรมาภิบาลคือการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เนนผลสําเร็จ มีความชัดเจน 

ยุติธรรม โดยอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎระเบียบตามกรอบของกฎหมาย (rule of law) 

ลักษณะของธรรมาภิบาล 

United Nations Development Programme (UNDP) อธิบายลักษณะของธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม

การปกครองและการบริหารที่ครอบคลุมดังนี้ คือ 

ความซ่ือสัตยและโปรงใส (honesty and transparency) ผูปกครองและการบริหารตองมีความซื่อสัตย

และเปดเผย ประชาชนและผูเก่ียวของสามารถไดรับขาวสารขอมูลท่ีทันกาลและถูกตอง เพื่อจะชวยในการ

ตรวจสอบการบริหารได 

การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) ประชาชนตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ

ปกครองและการบริหารจัดการ ดังนั้นระบบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังจึงเปนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล โดย

นอกเหนือจากสิทธิในการเลือกต้ังแลว ประชาชนยังตองมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น และมีชองทางในการ

ตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐได 

ความรับผิด (accountability) คือ มีระบบระบุผูท่ีรับผิดชอบตอสังคมในการบริหารหรือการดําเนินงาน

แตละเร่ืองใหเปนที่ประจักษ ซึ่งจะทําใหสามารถตรวจสอบไดงายข้ึน เพราะมีผูรับผิดชอบในการบริหารงานท่ี

ชัดเจน  

ความชอบธรรมทางการเมือง (political legitimacy) ระบบการเมืองการปกครองตองเปนที่ยอมรับของ

คนในสังคม หากตัวระบบไมเปนท่ียอมรับของสังคม ผูบริหารก็ไมสามารถปกครองและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ

ได   

ความเปนธรรมของกฎระเบียบ (fair regulatory) กฎหมายและกฎระเบียบที่ใชในการบริหารและ

ดําเนินการตองมีความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีความชัดเจนและมีความคงเสนคงวาในการตีความ กรอบเหลานี้

จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม ประชาชนจะมีความสมานฉันทยินดีที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

ความมีประสิทธิภาพและความสัมฤทธิผล (efficiency and effectiveness)   การบริหารงานท่ีมีธรรมา-

ภิบาล ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพคือตนทุนตองเหมาะสม มีความคุมคา เพราะหากมีตนทุนสูงเกินไป การ

ดําเนินงานก็จะไมบรรลุผล หรือมีผลกระทบในดานลบในมิติอื่นๆได  นอกจากนี้ การบริหารที่ดีตองมุงผลลัพธดวย 

จากความหมายในดานการบริหารน้ี บทบาทรัฐท่ีสําคัญในการสรางระบบธรรมาภิบาล คือ การสรางและ

รักษากรอบกฎหมายและระบบการกํากับดูแลการกระทําของท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

คือผูสรางระบบและรักษาพัฒนาระบบ นอกจากน้ีในมิติดานเศรษฐกิจ รัฐยังตองกํากับดูแลใหระบบตลาดมี

 95 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

เสถียรภาพและมีโอกาสในการแขงขันที่เทาเทียมกันดูแลรักษาผลประโยชนของสังคมโดยรวมและใหบริการ

สาธารณะอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ถึงแมวาธรรมาภิบาลจะเปนการอภิบาลของภาครัฐ แตเอกชนจะมีสวนท่ีจะทําใหสังคมมีธรรมาภิบาลท่ีดี

ได โดยดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบ มีจรรยาบรรณประกอบธุรกิจดวยความสุจริตไมกระตุนใหเกิดการฉอราษฎรบัง

หลวงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการทําใหมีการสรางการจางงาน ซ่ึงจะยกระดับความ

เปนอยูของประชาชนดวยภาคเอกชนท่ีเขมแข็งจะเพิ่มความเขมแข็งของภาครัฐอีกดวย 

นอกจากภาคธุรกิจแลว องคกรเอกชนในลักษณะองคกรสาธารณประโยชนก็มีสวนสําคัญ เพราะธรรมา-  

ภิบาลตองมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนตองมีสวนกํากับดูแลภาครัฐ แตการใหเอกชนแตละคนทําการติดตาม

การดําเนินงานของรัฐเปนไปไดยาก การรวมกลุมเปนองคกรประชาชนจะชวยใหตนทุนธุรกรรมของการตรวจสอบ

ภาครัฐตํ่าลง รวมทั้งองคกรเหลาน้ีสามารถสรางความชํานาญในการตรวจสอบรัฐอีกดวย 

องคกรเอกชนหรือองคกรสาธารณประโยชน จะตองชวยรักษาสิทธิของประชาชนตรวจสอบและคาน

อํานาจของรัฐและธุรกิจเอกชน เคลื่อนไหวเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม (โดยเฉพาะสําหรับผูที่ยากจน) จะ

เห็นไดวาทุกภาคสวนของสังคมมีบทบาทสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐท้ังสิ้น 

เศรษฐศาสตรกับธรรมาภิบาล 

ความหมายของธรรมาภิบาลขางตน เปนส่ิงที่ยอมรับกันท่ัวไปในดานการปกครอง ซึ่งแสดงใหเห็น

ความสําคัญของระบบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลในมิติทางเศรษฐศาสตร สรุปใหเห็นวา บทบาทภาครัฐที่สําคัญ 

คือการกําหนด ปกปองและบังคับใชการมีกรรมสิทธิ ์ (property rights) และสัญญา (contract) เพื่อใหระบบ

ธุรกรรมมีประสิทธิภาพ หากระบบกรรมสิทธิ์ไมชัดเจนการแลกเปลี่ยนในตลาดก็จะไมเกิดขึ้น หรือมีตนทุนสูง  

นอกจากน้ีรัฐยังจะตองสรางสถาบัน(กฎระเบียบและองคกร) ที่ทําใหระบบตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คํานึงถึงความเทาเทียมกันอีกดวย ระบบตลาดไมชวยใหการกระจายรายไดเหมาะสมโดยตัวเองได (ดังท่ีไดอภิปราย

ในบทที่ 2) รัฐสรางนโยบายมหภาคท่ีมีเสถียรภาพ รวมทั้งในดานของการดําเนินงานรัฐจะตองทําใหไมมีการฉอ

ราษฎรบังหลวง อันทําใหการใชทรัพยากรมีความส้ินเปลือง 

ระบบการอภิบาลภาครัฐในมิติน้ี คือระบบท่ีรัฐมีอํานาจและมีความสามารถท่ีจะกําหนดนโยบายและ

ดําเนินการสรางสถาบันทําใหระบบตลาดทํางานไดดีตามที่กลาวขางตน รัฐสามารถแกไขปญหาความลมเหลวของ

ระบบตลาดและขจัดการฉอราษฎรบังหลวงไดทั้งนี้มีการศึกษาหลายช้ินท่ีชี้วาการมีธรรมาภิบาลท่ีเขมแข็งมี

ความสัมพันธในทางเดียวกันกับการมีกรรมสิทธิ์ท่ีชัดเจนและทําใหการฉอราษฎรบังหลวงลดลงดวย  

เราจะเห็นไดวาการมีธรรมาภิบาลยังทําใหมีความเทาเทียมกันซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาอีกดวย 

เพราะเปนระบบที่ประชาชนมีสวนรวม รัฐตองใหความสนใจประชาชนทุกภาคสวน ในประเทศกําลังพัฒนาที่มี
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พัฒนา 

ดังน้ันจะเห็นไดวาการมีธรรมาภิบาลคือการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เนนผลสําเร็จ มีความชัดเจน 

ยุติธรรม โดยอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎระเบียบตามกรอบของกฎหมาย (rule of law) 

ลักษณะของธรรมาภิบาล 

United Nations Development Programme (UNDP) อธิบายลักษณะของธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม

การปกครองและการบริหารที่ครอบคลุมดังนี้ คือ 

ความซ่ือสัตยและโปรงใส (honesty and transparency) ผูปกครองและการบริหารตองมีความซื่อสัตย

และเปดเผย ประชาชนและผูเก่ียวของสามารถไดรับขาวสารขอมูลท่ีทันกาลและถูกตอง เพื่อจะชวยในการ

ตรวจสอบการบริหารได 

การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) ประชาชนตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ

ปกครองและการบริหารจัดการ ดังนั้นระบบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังจึงเปนพื้นฐานของธรรมาภิบาล โดย

นอกเหนือจากสิทธิในการเลือกต้ังแลว ประชาชนยังตองมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น และมีชองทางในการ

ตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐได 

ความรับผิด (accountability) คือ มีระบบระบุผูท่ีรับผิดชอบตอสังคมในการบริหารหรือการดําเนินงาน

แตละเร่ืองใหเปนที่ประจักษ ซึ่งจะทําใหสามารถตรวจสอบไดงายข้ึน เพราะมีผูรับผิดชอบในการบริหารงานท่ี

ชัดเจน  

ความชอบธรรมทางการเมือง (political legitimacy) ระบบการเมืองการปกครองตองเปนที่ยอมรับของ

คนในสังคม หากตัวระบบไมเปนท่ียอมรับของสังคม ผูบริหารก็ไมสามารถปกครองและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ

ได   

ความเปนธรรมของกฎระเบียบ (fair regulatory) กฎหมายและกฎระเบียบที่ใชในการบริหารและ

ดําเนินการตองมีความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีความชัดเจนและมีความคงเสนคงวาในการตีความ กรอบเหลานี้

จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม ประชาชนจะมีความสมานฉันทยินดีที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

ความมีประสิทธิภาพและความสัมฤทธิผล (efficiency and effectiveness)   การบริหารงานท่ีมีธรรมา-

ภิบาล ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพคือตนทุนตองเหมาะสม มีความคุมคา เพราะหากมีตนทุนสูงเกินไป การ

ดําเนินงานก็จะไมบรรลุผล หรือมีผลกระทบในดานลบในมิติอื่นๆได  นอกจากนี้ การบริหารที่ดีตองมุงผลลัพธดวย 

จากความหมายในดานการบริหารน้ี บทบาทรัฐท่ีสําคัญในการสรางระบบธรรมาภิบาล คือ การสรางและ

รักษากรอบกฎหมายและระบบการกํากับดูแลการกระทําของท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

คือผูสรางระบบและรักษาพัฒนาระบบ นอกจากน้ีในมิติดานเศรษฐกิจ รัฐยังตองกํากับดูแลใหระบบตลาดมี

 95 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

เสถียรภาพและมีโอกาสในการแขงขันที่เทาเทียมกันดูแลรักษาผลประโยชนของสังคมโดยรวมและใหบริการ

สาธารณะอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ถึงแมวาธรรมาภิบาลจะเปนการอภิบาลของภาครัฐ แตเอกชนจะมีสวนท่ีจะทําใหสังคมมีธรรมาภิบาลท่ีดี

ได โดยดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบ มีจรรยาบรรณประกอบธุรกิจดวยความสุจริตไมกระตุนใหเกิดการฉอราษฎรบัง

หลวงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการทําใหมีการสรางการจางงาน ซึ่งจะยกระดับความ

เปนอยูของประชาชนดวยภาคเอกชนท่ีเขมแข็งจะเพิ่มความเขมแข็งของภาครัฐอีกดวย 

นอกจากภาคธุรกิจแลว องคกรเอกชนในลักษณะองคกรสาธารณประโยชนก็มีสวนสําคัญ เพราะธรรมา-  

ภิบาลตองมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนตองมีสวนกํากับดูแลภาครัฐ แตการใหเอกชนแตละคนทําการติดตาม

การดําเนินงานของรัฐเปนไปไดยาก การรวมกลุมเปนองคกรประชาชนจะชวยใหตนทุนธุรกรรมของการตรวจสอบ

ภาครัฐตํ่าลง รวมทั้งองคกรเหลาน้ีสามารถสรางความชํานาญในการตรวจสอบรัฐอีกดวย 

องคกรเอกชนหรือองคกรสาธารณประโยชน จะตองชวยรักษาสิทธิของประชาชนตรวจสอบและคาน

อํานาจของรัฐและธุรกิจเอกชน เคลื่อนไหวเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม (โดยเฉพาะสําหรับผูที่ยากจน) จะ

เห็นไดวาทุกภาคสวนของสังคมมีบทบาทสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐท้ังสิ้น 

เศรษฐศาสตรกับธรรมาภิบาล 

ความหมายของธรรมาภิบาลขางตน เปนส่ิงที่ยอมรับกันท่ัวไปในดานการปกครอง ซึ่งแสดงใหเห็น

ความสําคัญของระบบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลในมิติทางเศรษฐศาสตร สรุปใหเห็นวา บทบาทภาครัฐที่สําคัญ 

คือการกําหนด ปกปองและบังคับใชการมีกรรมสิทธิ ์ (property rights) และสัญญา (contract) เพื่อใหระบบ

ธุรกรรมมีประสิทธิภาพ หากระบบกรรมสิทธิ์ไมชัดเจนการแลกเปลี่ยนในตลาดก็จะไมเกิดขึ้น หรือมีตนทุนสูง  

นอกจากน้ีรัฐยังจะตองสรางสถาบัน(กฎระเบียบและองคกร) ที่ทําใหระบบตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คํานึงถึงความเทาเทียมกันอีกดวย ระบบตลาดไมชวยใหการกระจายรายไดเหมาะสมโดยตัวเองได (ดังท่ีไดอภิปราย

ในบทที่ 2) รัฐสรางนโยบายมหภาคท่ีมีเสถียรภาพ รวมท้ังในดานของการดําเนินงานรัฐจะตองทําใหไมมีการฉอ

ราษฎรบังหลวง อันทําใหการใชทรัพยากรมีความส้ินเปลือง 

ระบบการอภิบาลภาครัฐในมิติน้ี คือระบบท่ีรัฐมีอํานาจและมีความสามารถท่ีจะกําหนดนโยบายและ

ดําเนินการสรางสถาบันทําใหระบบตลาดทํางานไดดีตามที่กลาวขางตน รัฐสามารถแกไขปญหาความลมเหลวของ

ระบบตลาดและขจัดการฉอราษฎรบังหลวงไดทั้งนี้มีการศึกษาหลายช้ินท่ีชี้วาการมีธรรมาภิบาลท่ีเขมแข็งมี

ความสัมพันธในทางเดียวกันกับการมีกรรมสิทธิ์ท่ีชัดเจนและทําใหการฉอราษฎรบังหลวงลดลงดวย  

เราจะเห็นไดวาการมีธรรมาภิบาลยังทําใหมีความเทาเทียมกันซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาอีกดวย 

เพราะเปนระบบที่ประชาชนมีสวนรวม รัฐตองใหความสนใจประชาชนทุกภาคสวน ในประเทศกําลังพัฒนาที่มี
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เราจะเห็นไดวาการมีธรรมาภิบาลยังทําใหมีความเทาเทียมกันซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาอีกดวย 

เพราะเปนระบบที่ประชาชนมีสวนรวม รัฐตองใหความสนใจประชาชนทุกภาคสวน ในประเทศกําลังพัฒนาที่มี

ปญหาความยากจนและการกระจายรายได รัฐจะละเลยปญหาน้ีไมได  ตางกับกรณีท่ีรัฐขาดธรรมาภิบาลท่ีมักจะ

สนใจแตกลุมผลประโยชนบางกลม  

นอกจากน้ีในสังคมที่มีการฉอราษฎรบังหลวง คนจนจะไดรับความเดือนรอนมากกวาคนมีเงิน ทําใหมี

ปญหาความยากจนและการกระจายรายไดมากขึ้น ธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญในการแกปญหาความยากจน 

รวมทั้งทําใหรัฐมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจทั้งดานการขยายตัว การกระจาย

รายได และ เสถียรภาพเปนไปตามเปาหมายได   

การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ดี จึงตองคํานึงถึงการมีธรรมาภิบาลดวย แนวคิดทางเศรษฐศาสตรจะชวย

ชี้ใหเห็นวา เราจะพัฒนาสถาบันธรรมาภิบาลที่ดีไดอยางไร และ เราจะมีแนวทางอะไรในการแกปญหาการฉอ

ราษฎรบังหลวงอันเปนการขาดธรรมาภิบาลไดอยางไร 

 

7.2 การแกปญหาฉอราษฎรบังหลวง (corruption) 

ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง: มิติเศรษฐศาสตร4  

การฉอราษฎรบังหลวงเปนลักษณะของการขาดธรรมาภิบาลท่ีสําคัญ โดยความหมายของการฉอราษฎรบัง

หลวงคือ การใชประโยชนของสถาบันสาธารณะ (public institution) เพื่อประโยชนสวนตัวไมวาเปนดานการเงิน

หรือดานอาชีพ ขอบเขตการฉอราษฎรบังหลวงจึงกวางกวาผลตอบแทนเปนตัวเงิน(ท่ีมักเรียกรับเงินใตโตะหรือคา

น้ําชา) แตรวมถึงเพื่อประโยชนสวนตนอ่ืนๆดวย เชน ครอบคลุมถึงกรณีนักการเมืองหรือขาราชการใชงบประมาณ

รัฐสรางความนิยมของประชาชนตอตนเอง หรือกรณีท่ีผูรักษากฎหมายสรางหลักฐานหรือใชอํานาจที่ไมถูกตองเพื่อ

ลงโทษผูถูกกลาวหางานศึกษาหลายช้ินช้ีวา การฉอราษฎรบังหลวงมีตนทุนสูงตอการพัฒนาคือมีผลในทางลบทั้งตอ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายไดประชาชาติตอหัว 

การฉอราษฎรบังหลวงสรางปญหา คือ เปนการเก็บภาษีสังคม เพราะทําใหตนทุนในการทําธุรกรรมกับรัฐ

ทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจสูงขึ้น   ซึ่งมองในทางเศรษฐกิจคือมีผลแบบภาษีคือ ทําใหมีการเบ่ียงเบนในการใช

ทรัพยากร  ราคาสินคาจะสูงขึ้นทําใหมีการแลกเปล่ียนนอยเกินไป ทั้งยังสรางความไมแนนอนในการทําธุรกิจ (เชน 

จะตองเสียเงินใหรัฐอีกเทาไรแนจึงจะทําธุรกิจได) ย่ิงกวาน้ันรายไดจากการฉอราษฎรบังหลวงตางจากภาษีซึ่งเปน

                                                           
4Hendrik (2001) pp. 454-460 มีรายละเอียดวิเคราะหแรงจูงใจใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวง และแนวทางแกไขโดยใชมโนทัศน
ทางเศรษฐศาสตร 

ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการฉอราษฎรบังหลวง คือ เปนการกีดกันการแขงขันนักธุรกิจราย

ใหญอาจจะมีการใหผลตอบแทนแกผูบริหารภาครัฐ ทําใหสามารถทําธุรกิจกับรัฐได โดยเฉพาะในลักษณะสัมปทาน

จึงเปนการกีดกันคูแขงขันรายอื่น ซ่ึงการทําธุรกิจหากมีการแขงขันกันผูบริโภคจะไดประโยชน ราคาสินคาจะ

เหมาะสมและสินคามีคุณภาพดี เมื่อมีการผูกขาดซึ่งมาจากการฉอราษฎรบังหลวง  ผูบริโภคจึงเสียประโยชน ระบบ

ตลาดไมสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพได 

ย่ิงกวาน้ันการฉอราษฎรบังหลวงยังบั่นทอนความสามารถในการบริหารงานของรัฐหากรัฐมีนโยบายหรือ

มาตรการท่ีดี แตมีการฉอราษฎรบังหลวงก็ทําใหภาครัฐทํางานไมมีประสิทธิภาพ ตนทุนสูงข้ึน ท้ังผลประโยชน

มักจะไมกระจายกับประชาชนทั่วไป ตกอยูในกลุมท่ีเขาถึงผูมีอํานาจ รวมท้ังรัฐจะไมไดรับความรวมมือจากผูท่ี

เกี่ยวของอีกดวย และทําใหสถาบันท่ีสนับสนุนการแขงขันในระบบตลาดทํางานไดยากขึ้นอีกดวยจากการศึกษาของ

ธนาคารโลกพบวา งบประมาณดานการศึกษาและสาธารณสุขมักจะเปนประเภทที่ถูกกระทบจากการขาดรายได

ของรัฐเน่ืองจากการฉอราษฎรบังหลวง 

หากสังคมใดมีการฉอราษฎรบังหลวงอยางมากโดยภาคธุรกิจมีอิทธิพลเหนือภาครัฐท่ีมีความออนแอ 

อาจจะกลาวไดวาภาครัฐถูกยึดโดยธุรกิจ (captured state) น้ันคือธุรกิจมีอิทธิพลตอภาครัฐ สามารถทําใหภาครัฐ

ออกมาตรการและดําเนินการที่เปนประโยชนตอตนได มีการตอบแทนผลประโยชนซึ่งกันและกัน การเบี่ยงเบนของ

นโยบายจะมีสูง ดังท่ีเคยมีในกรณีของประเทศรัสเซียและอินโดนีเซีย 

มีการศึกษาพบวา ในประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 มีการรองเรียนกันมากวามีความไมโปรงใส

ในการประมูลการกอสรางภาคราชการ เน่ืองจากมีผูรับเหมากอสรางท่ีไมเคยประมูลงานราชการมากอน แต

จําเปนตองทําเพราะการกอสรางในภาคเอกชนลดลงไปมาก ผูรับเหมาเหลานี้รองเรียนวาไมไดรับงานมากเทาที่ควร 

เพราะผูท่ีไดรับงานมักจะเปนกลุมเล็กและเปนกลุมเดิมๆที่มีความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานราชการ  แสดงใหเห็นวา

มีระบบที่ทําใหการแขงขันไมเปนไปตามที่ควรจะเปน 

แรงจูงใจที่ทําใหมีการฉอราษฎรบังหลวง 

คนทั่วไปมักจะมองปญหาของการฉอราษฎรบังหลวงเพียงดานเดียววาเปนเพราะการขาดจริยธรรม ซ่ึง

เรื่องของจริยธรรมเปนส่ิงที่สําคัญมาก เพราะภายใตสภาพแวดลอมเดียวกันคนบางคนทุจริต บางคนไมทํา ในบทท่ี

2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช้ีวา จริยธรรมคุณธรรมเปนเง่ือนไขสําคัญของความพอเพียง  แตในการวาง

มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสรางธรรมาภิบาล จะชวยใหการกํากับดูแลทําไดครอบคลุมข้ึนมากกวาจะเนนท่ี

จริยธรรมอยางเดียว ประเด็นท่ีควรทําความเขาใจใหลึกขึ้นคือ ปญหาเกิดจากอะไรไดบางนอกเหนือจากความไม

เกรงกลัวตอบาปของผูกระทําและจะแกปญหาไดอยางไรเม่ือทราบสาเหตุก็จะมีทิศทางแกปญหาไดชัดเจนและ

กวางขวางข้ึน 
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เราจะเห็นไดวาการมีธรรมาภิบาลยังทําใหมีความเทาเทียมกันซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาอีกดวย 

เพราะเปนระบบที่ประชาชนมีสวนรวม รัฐตองใหความสนใจประชาชนทุกภาคสวน ในประเทศกําลังพัฒนาที่มี

ปญหาความยากจนและการกระจายรายได รัฐจะละเลยปญหาน้ีไมได  ตางกับกรณีท่ีรัฐขาดธรรมาภิบาลที่มักจะ

สนใจแตกลุมผลประโยชนบางกลม  

นอกจากน้ีในสังคมท่ีมีการฉอราษฎรบังหลวง คนจนจะไดรับความเดือนรอนมากกวาคนมีเงิน ทําใหมี

ปญหาความยากจนและการกระจายรายไดมากขึ้น ธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญในการแกปญหาความยากจน 

รวมทั้งทําใหรัฐมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจทั้งดานการขยายตัว การกระจาย

รายได และ เสถียรภาพเปนไปตามเปาหมายได   

การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ดี จึงตองคํานึงถึงการมีธรรมาภิบาลดวย แนวคิดทางเศรษฐศาสตรจะชวย

ชี้ใหเห็นวา เราจะพัฒนาสถาบันธรรมาภิบาลที่ดีไดอยางไร และ เราจะมีแนวทางอะไรในการแกปญหาการฉอ

ราษฎรบังหลวงอันเปนการขาดธรรมาภิบาลไดอยางไร 

 

7.2 การแกปญหาฉอราษฎรบังหลวง (corruption) 

ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง: มิติเศรษฐศาสตร4  

การฉอราษฎรบังหลวงเปนลักษณะของการขาดธรรมาภิบาลท่ีสําคัญ โดยความหมายของการฉอราษฎรบัง

หลวงคือ การใชประโยชนของสถาบันสาธารณะ (public institution) เพื่อประโยชนสวนตัวไมวาเปนดานการเงิน

หรือดานอาชีพ ขอบเขตการฉอราษฎรบังหลวงจึงกวางกวาผลตอบแทนเปนตัวเงิน(ท่ีมักเรียกรับเงินใตโตะหรือคา

น้ําชา) แตรวมถึงเพื่อประโยชนสวนตนอ่ืนๆดวย เชน ครอบคลุมถึงกรณีนักการเมืองหรือขาราชการใชงบประมาณ

รัฐสรางความนิยมของประชาชนตอตนเอง หรือกรณีท่ีผูรักษากฎหมายสรางหลักฐานหรือใชอํานาจที่ไมถูกตองเพื่อ

ลงโทษผูถูกกลาวหางานศึกษาหลายช้ินช้ีวา การฉอราษฎรบังหลวงมีตนทุนสูงตอการพัฒนาคือมีผลในทางลบทั้งตอ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายไดประชาชาติตอหัว 

การฉอราษฎรบังหลวงสรางปญหา คือ เปนการเก็บภาษีสังคม เพราะทําใหตนทุนในการทําธุรกรรมกับรัฐ

ทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจสูงขึ้น   ซึ่งมองในทางเศรษฐกิจคือมีผลแบบภาษีคือ ทําใหมีการเบ่ียงเบนในการใช

ทรัพยากร  ราคาสินคาจะสูงขึ้นทําใหมีการแลกเปล่ียนนอยเกินไป ทั้งยังสรางความไมแนนอนในการทําธุรกิจ (เชน 

จะตองเสียเงินใหรัฐอีกเทาไรแนจึงจะทําธุรกิจได) ย่ิงกวาน้ันรายไดจากการฉอราษฎรบังหลวงตางจากภาษีซึ่งเปน

                                                           
4Hendrik (2001) pp. 454-460 มีรายละเอียดวิเคราะหแรงจูงใจใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวง และแนวทางแกไขโดยใชมโนทัศน
ทางเศรษฐศาสตร 

ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการฉอราษฎรบังหลวง คือ เปนการกีดกันการแขงขันนักธุรกิจราย

ใหญอาจจะมีการใหผลตอบแทนแกผูบริหารภาครัฐ ทําใหสามารถทําธุรกิจกับรัฐได โดยเฉพาะในลักษณะสัมปทาน

จึงเปนการกีดกันคูแขงขันรายอื่น ซ่ึงการทําธุรกิจหากมีการแขงขันกันผูบริโภคจะไดประโยชน ราคาสินคาจะ

เหมาะสมและสินคามีคุณภาพดี เมื่อมีการผูกขาดซึ่งมาจากการฉอราษฎรบังหลวง  ผูบริโภคจึงเสียประโยชน ระบบ

ตลาดไมสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพได 

ย่ิงกวาน้ันการฉอราษฎรบังหลวงยังบั่นทอนความสามารถในการบริหารงานของรัฐหากรัฐมีนโยบายหรือ

มาตรการท่ีดี แตมีการฉอราษฎรบังหลวงก็ทําใหภาครัฐทํางานไมมีประสิทธิภาพ ตนทุนสูงข้ึน ท้ังผลประโยชน

มักจะไมกระจายกับประชาชนทั่วไป ตกอยูในกลุมท่ีเขาถึงผูมีอํานาจ รวมท้ังรัฐจะไมไดรับความรวมมือจากผูท่ี

เกี่ยวของอีกดวย และทําใหสถาบันท่ีสนับสนุนการแขงขันในระบบตลาดทํางานไดยากขึ้นอีกดวยจากการศึกษาของ

ธนาคารโลกพบวา งบประมาณดานการศึกษาและสาธารณสุขมักจะเปนประเภทที่ถูกกระทบจากการขาดรายได

ของรัฐเน่ืองจากการฉอราษฎรบังหลวง 

หากสังคมใดมีการฉอราษฎรบังหลวงอยางมากโดยภาคธุรกิจมีอิทธิพลเหนือภาครัฐท่ีมีความออนแอ 

อาจจะกลาวไดวาภาครัฐถูกยึดโดยธุรกิจ (captured state) น้ันคือธุรกิจมีอิทธิพลตอภาครัฐ สามารถทําใหภาครัฐ

ออกมาตรการและดําเนินการที่เปนประโยชนตอตนได มีการตอบแทนผลประโยชนซึ่งกันและกัน การเบี่ยงเบนของ

นโยบายจะมีสูง ดังท่ีเคยมีในกรณีของประเทศรัสเซียและอินโดนีเซีย 

มีการศึกษาพบวา ในประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 มีการรองเรียนกันมากวามีความไมโปรงใส

ในการประมูลการกอสรางภาคราชการ เน่ืองจากมีผูรับเหมากอสรางท่ีไมเคยประมูลงานราชการมากอน แต

จําเปนตองทําเพราะการกอสรางในภาคเอกชนลดลงไปมาก ผูรับเหมาเหลานี้รองเรียนวาไมไดรับงานมากเทาที่ควร 

เพราะผูท่ีไดรับงานมักจะเปนกลุมเล็กและเปนกลุมเดิมๆที่มีความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานราชการ  แสดงใหเห็นวา

มีระบบที่ทําใหการแขงขันไมเปนไปตามที่ควรจะเปน 

แรงจูงใจที่ทําใหมีการฉอราษฎรบังหลวง 

คนทั่วไปมักจะมองปญหาของการฉอราษฎรบังหลวงเพียงดานเดียววาเปนเพราะการขาดจริยธรรม ซ่ึง

เรื่องของจริยธรรมเปนส่ิงที่สําคัญมาก เพราะภายใตสภาพแวดลอมเดียวกันคนบางคนทุจริต บางคนไมทํา ในบทท่ี

2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช้ีวา จริยธรรมคุณธรรมเปนเงื่อนไขสําคัญของความพอเพียง  แตในการวาง

มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสรางธรรมาภิบาล จะชวยใหการกํากับดูแลทําไดครอบคลุมข้ึนมากกวาจะเนนท่ี

จริยธรรมอยางเดียว ประเด็นท่ีควรทําความเขาใจใหลึกข้ึนคือ ปญหาเกิดจากอะไรไดบางนอกเหนือจากความไม

เกรงกลัวตอบาปของผูกระทําและจะแกปญหาไดอยางไรเม่ือทราบสาเหตุก็จะมีทิศทางแกปญหาไดชัดเจนและ

กวางขวางข้ึน 
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พัฒนา 

 ในทางเศรษฐศาสตร มองวามนุษยทุกคนยังมีกิเลสอยู หากมีแรงจูงใจและมีโอกาส ผูท่ีมีแรงตานทานตอ

ความโลภตํ่า ก็มีแนวโนมจะกระทําการฉอราษฎรบังหลวง แมวาผูท่ีมีแรงตานทางสูงจะไมกระทําก็ตาม 

แรงจูงใจจากการใชประโยชนจากอํานาจของรัฐ มีสาเหตุสําคัญจากการมีอํานาจและตัดสินใจใหประโยชน

แกผูใดก็ไดของนักบริหารหรือเจาหนาที่  เชนการใหอํานาจเจาหนาที่ในการออกใบอนุญาตทําธุรกิจตางๆ  การให

อํานาจเจาหนาท่ีในการประเมินภาษี บางทีระเบียบกฎเกณฑนโยบายตางๆก็มาจากผูบริหารเอง เพื่อที่จะสราง

อํานาจจากการใหคุณใหโทษของตนเอง ซ่ึงหากขาดระบบตรวจสอบท่ีดีก็จะกลายเปนการใหอํานาจท่ีเบ็ดเสร็จ 

ชองทางและแรงจูงใจในการฉอราษฎรบังหลวงจึงเกิดข้ึน ดังน้ันการบิดเบือนของนโยบายและมาตรการรัฐท่ีทําให

ขาราชการมีอํานาจในการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมีการฉอราษฎรบังหลวง 

ประชาชนผูที่รับบริการก็อาจมีแรงจูงใจที่จะสงเสริมการฉอราษฎรบังหลวงได หากวาการจายเงินจะเปน

ประโยชนแกตน เชนทําใหการติดตอมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น หรือเพื่อกีดกันคูแขงหรือเพื่อเสียภาษีนอยลง ทั้งนี้

การที่รัฐบาลมีโครงการท่ีหวังชวยประชาชน เชนการประกันราคาพืชผลอาจจะทําใหประชาชนบางสวนมีแรงจูงใจ

ที่จะรวมกับขาราชการหาผลประโยชนจากโครงการ ทําใหมีโอกาสเกิดการรั่วไหลไดเชนกัน 

นอกจากนี้หากกระบวนการยุติธรรมมีความออนแอ ไมสามารถจับกุมและลงโทษผูกระทําผิด ก็จะมี

แรงจูงใจในการทุจริตมากข้ึน เพราะคาที่คาดหวังของการถูกลงโทษจะมีนอยคนทั่วไปมักจะเสนอใหมีการลงโทษท่ี

รุนแรงตอการทําทุจริต  แตโทษที่รุนแรงจะมีผลนอยหากไมสามารถจับกุมผูทําความผิดได 

 

ปจจัยเสริมการทุจริตคือ การบริหารบุคลากรภาครัฐและผลตอบแทนท่ีไมมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรใน

ภาครัฐไมไดรับการดูแลท่ีดี ขาดวินัย แรงจูงใจท่ีจะทําใหมีการใชผลประโยชนเปนสวนตัวก็มีมาก รวมทั้งผลจาก

การขาดระบบการตรวจสอบดวย 

ทั้งนี้หากสังคมมีการตอตานการฉอราษฎรบังหลวง มีวัฒนธรรมที่ไมยอมรับความร่ํารวยจากการทุจริต ก็

จะชวยลดแรงจูงใจในการทุจริตไดอีกดวยเพราะหากเปนผูมีฐานะดีแตสังคมไมยอมรับก็ไมนาจะมีความสุขในสังคม

ได 

จากการอภิปรายขางตนจะเห็นไดวาแรงจูงใจท่ีจะสรางปญหาการฉอราษฎรบังหลวง มาจากทั้งดานตัว

บุคคล ระบบราชการ และคานิยมของสังคม 

 99 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

 

การแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 

หลักการที่สําคัญของการแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวงคือ การลดแรงจูงใจที่จะทําทุจริตและลดโอกาส

ที่จะทําการทุจริตมีระบบท่ีตรวจสอบได ซึ่งมีหลายมาตรการที่ใชประกอบกัน ในท่ีนี้จะอภิปรายสองดานคือการ

สรางระบบปองกันการฉอราษฎรบังหลวงและสถาบันการเมืองท่ีจะชวยลดปญหาน้ี 

การสรางระบบปองกันการฉอราษฎรบังหลวง 

การสนับสนุนการคาและการลงทุนระหวางประเทศการเปดการคาระหวางประเทศจะลดการฉอราษฎรบัง

หลวง เพราะเม่ือการแขงขันสูงขึ้น จะกดดันใหตองลดตนทุนจากการฉอราษฎรบังหลวง ลดอํานาจการผูกขาด และ

มักจะเปนการลดอํานาจการตัดสินใจของขาราชการดวย เชน อํานาจจากการศุลกากร การอนุมัติจัดต้ังธุรกิจ 

ผลอีกดานหน่ึงคือทําใหมีขอมูลขาวสารมากขึ้น เปนที่รับรูกวางขวางมากขึ้นการทําทุจริตจะปกปดไดยาก

ขึ้นมีการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้วา การแขงขันที่มากข้ึนน้ีจะลดการฉอราษฎรบังหลวง เพราะกฎเกณฑการควบคุม

ตางๆจะลดลง อีกทั้งไมมีธุรกิจใดท่ีมีสวนเกินของกําไรที่จะใหกับรัฐได 

นอกจากน้ีเม่ือเปดการคาระหวางประเทศภาษีสินคาขาเขาจะลดลง ลดการมีการจํากัดปริมาณการนําเขา 

(quota) และมีกระบวนการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหแรงจูงใจและโอกาสลดลงอีกครั้ง 

การเปดการคาการลงทุนระหวางประเทศ ยังทําใหมีแรงกดดันท่ีทําใหประเทศตองมีการบริหารที่มีความ

โปรงใสข้ึน โดยนักลงทุนจากตางประเทศตองการบรรยากาศทางธุรกิจที่โปรงใสเพื่อใหสามารถแขงขันกับ

ผูประกอบการในประเทศและผูประกอบการจากประเทศอื่นๆได นอกจากนี้เมื่อติดตอกับตางประเทศ จะตองทํา

ตามกฎเกณฑที่มีความเปนสากล เรามักจะไดกฎเกณฑที่มีความชัดเจนข้ึน มีมาตรฐาน มีความโปรงใสเพราะเปน

กฎเกณฑที่ใชและเปนที่รับรูกันในสากล 

การพัฒนาขาราชการ การมีขาราชการที่มีคุณภาพ คือตองมีความพอใจในการทํางาน ใหบริการที่มี

คุณภาพและทันเวลาผูรับบริการไมจําเปนตองมีคาใชจายพิเศษเพื่อใหการบริการดีขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มเงินเดือน

ใหขาราชการมีเงินเดือนแขงขันไดกับภาคเอกชนนาจะทําใหไดขาราชการท่ีมีคุณภาพ และยังลดแรงจูงใจที่ตองหา

รายไดพิเศษของขาราชการอีกดวย 

อยางไรก็ตาม หลักฐานจากงานวิจัยยังไมชัดเจนวา การท่ีขาราชการมีรายไดตํ่ามีผลตอการฉอราษฎรบัง

หลวงขนาดไหน มีทั้งงานวิจัยที่พบวารายไดขาราชการท่ีตํ่ามีผลตอการทุจริตและงานวิจัยท่ีพบวาไมมีผล รายงาน

ของธนาคารโลกชี้วา สาเหตุอาจเกิดจากความแตกตางในความหมายของการฉอราษฎรบังหลวงของงานวิจัยแตละ
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 ในทางเศรษฐศาสตร มองวามนุษยทุกคนยังมีกิเลสอยู หากมีแรงจูงใจและมีโอกาส ผูท่ีมีแรงตานทานตอ

ความโลภตํ่า ก็มีแนวโนมจะกระทําการฉอราษฎรบังหลวง แมวาผูท่ีมีแรงตานทางสูงจะไมกระทําก็ตาม 

แรงจูงใจจากการใชประโยชนจากอํานาจของรัฐ มีสาเหตุสําคัญจากการมีอํานาจและตัดสินใจใหประโยชน

แกผูใดก็ไดของนักบริหารหรือเจาหนาที่  เชนการใหอํานาจเจาหนาที่ในการออกใบอนุญาตทําธุรกิจตางๆ  การให

อํานาจเจาหนาท่ีในการประเมินภาษี บางทีระเบียบกฎเกณฑนโยบายตางๆก็มาจากผูบริหารเอง เพื่อที่จะสราง

อํานาจจากการใหคุณใหโทษของตนเอง ซ่ึงหากขาดระบบตรวจสอบท่ีดีก็จะกลายเปนการใหอํานาจที่เบ็ดเสร็จ 

ชองทางและแรงจูงใจในการฉอราษฎรบังหลวงจึงเกิดข้ึน ดังน้ันการบิดเบือนของนโยบายและมาตรการรัฐท่ีทําให

ขาราชการมีอํานาจในการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมีการฉอราษฎรบังหลวง 

ประชาชนผูที่รับบริการก็อาจมีแรงจูงใจที่จะสงเสริมการฉอราษฎรบังหลวงได หากวาการจายเงินจะเปน

ประโยชนแกตน เชนทําใหการติดตอมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น หรือเพื่อกีดกันคูแขงหรือเพื่อเสียภาษีนอยลง ทั้งนี้

การที่รัฐบาลมีโครงการท่ีหวังชวยประชาชน เชนการประกันราคาพืชผลอาจจะทําใหประชาชนบางสวนมีแรงจูงใจ

ที่จะรวมกับขาราชการหาผลประโยชนจากโครงการ ทําใหมีโอกาสเกิดการรั่วไหลไดเชนกัน 

นอกจากนี้หากกระบวนการยุติธรรมมีความออนแอ ไมสามารถจับกุมและลงโทษผูกระทําผิด ก็จะมี

แรงจูงใจในการทุจริตมากข้ึน เพราะคาที่คาดหวังของการถูกลงโทษจะมีนอยคนทั่วไปมักจะเสนอใหมีการลงโทษท่ี

รุนแรงตอการทําทุจริต  แตโทษที่รุนแรงจะมีผลนอยหากไมสามารถจับกุมผูทําความผิดได 

 

ปจจัยเสริมการทุจริตคือ การบริหารบุคลากรภาครัฐและผลตอบแทนท่ีไมมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรใน

ภาครัฐไมไดรับการดูแลท่ีดี ขาดวินัย แรงจูงใจท่ีจะทําใหมีการใชผลประโยชนเปนสวนตัวก็มีมาก รวมทั้งผลจาก

การขาดระบบการตรวจสอบดวย 

ทั้งนี้หากสังคมมีการตอตานการฉอราษฎรบังหลวง มีวัฒนธรรมที่ไมยอมรับความร่ํารวยจากการทุจริต ก็

จะชวยลดแรงจูงใจในการทุจริตไดอีกดวยเพราะหากเปนผูมีฐานะดีแตสังคมไมยอมรับก็ไมนาจะมีความสุขในสังคม

ได 

จากการอภิปรายขางตนจะเห็นไดวาแรงจูงใจท่ีจะสรางปญหาการฉอราษฎรบังหลวง มาจากทั้งดานตัว

บุคคล ระบบราชการ และคานิยมของสังคม 
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การแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 

หลักการที่สําคัญของการแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวงคือ การลดแรงจูงใจที่จะทําทุจริตและลดโอกาส

ที่จะทําการทุจริตมีระบบท่ีตรวจสอบได ซึ่งมีหลายมาตรการที่ใชประกอบกัน ในท่ีนี้จะอภิปรายสองดานคือการ

สรางระบบปองกันการฉอราษฎรบังหลวงและสถาบันการเมืองท่ีจะชวยลดปญหาน้ี 

การสรางระบบปองกันการฉอราษฎรบังหลวง 

การสนับสนุนการคาและการลงทุนระหวางประเทศการเปดการคาระหวางประเทศจะลดการฉอราษฎรบัง

หลวง เพราะเม่ือการแขงขันสูงขึ้น จะกดดันใหตองลดตนทุนจากการฉอราษฎรบังหลวง ลดอํานาจการผูกขาด และ

มักจะเปนการลดอํานาจการตัดสินใจของขาราชการดวย เชน อํานาจจากการศุลกากร การอนุมัติจัดต้ังธุรกิจ 

ผลอีกดานหน่ึงคือทําใหมีขอมูลขาวสารมากขึ้น เปนที่รับรูกวางขวางมากขึ้นการทําทุจริตจะปกปดไดยาก

ขึ้นมีการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้วา การแขงขันที่มากข้ึนน้ีจะลดการฉอราษฎรบังหลวง เพราะกฎเกณฑการควบคุม

ตางๆจะลดลง อีกทั้งไมมีธุรกิจใดท่ีมีสวนเกินของกําไรที่จะใหกับรัฐได 

นอกจากน้ีเม่ือเปดการคาระหวางประเทศภาษีสินคาขาเขาจะลดลง ลดการมีการจํากัดปริมาณการนําเขา 

(quota) และมีกระบวนการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหแรงจูงใจและโอกาสลดลงอีกครั้ง 

การเปดการคาการลงทุนระหวางประเทศ ยังทําใหมีแรงกดดันท่ีทําใหประเทศตองมีการบริหารที่มีความ

โปรงใสข้ึน โดยนักลงทุนจากตางประเทศตองการบรรยากาศทางธุรกิจที่โปรงใสเพื่อใหสามารถแขงขันกับ

ผูประกอบการในประเทศและผูประกอบการจากประเทศอื่นๆได นอกจากนี้เมื่อติดตอกับตางประเทศ จะตองทํา

ตามกฎเกณฑที่มีความเปนสากล เรามักจะไดกฎเกณฑที่มีความชัดเจนข้ึน มีมาตรฐาน มีความโปรงใสเพราะเปน

กฎเกณฑที่ใชและเปนที่รับรูกันในสากล 

การพัฒนาขาราชการ การมีขาราชการที่มีคุณภาพ คือตองมีความพอใจในการทํางาน ใหบริการที่มี

คุณภาพและทันเวลาผูรับบริการไมจําเปนตองมีคาใชจายพิเศษเพื่อใหการบริการดีขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มเงินเดือน

ใหขาราชการมีเงินเดือนแขงขันไดกับภาคเอกชนนาจะทําใหไดขาราชการท่ีมีคุณภาพ และยังลดแรงจูงใจที่ตองหา

รายไดพิเศษของขาราชการอีกดวย 

อยางไรก็ตาม หลักฐานจากงานวิจัยยังไมชัดเจนวา การท่ีขาราชการมีรายไดตํ่ามีผลตอการฉอราษฎรบัง

หลวงขนาดไหน มีทั้งงานวิจัยที่พบวารายไดขาราชการท่ีตํ่ามีผลตอการทุจริตและงานวิจัยท่ีพบวาไมมีผล รายงาน

ของธนาคารโลกชี้วา สาเหตุอาจเกิดจากความแตกตางในความหมายของการฉอราษฎรบังหลวงของงานวิจัยแตละ
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เรื่อง และการแยกขนาดของการฉอราษฎรบังหลวงระดับยอยและระดับใหญ เพราะหากเปนระดับใหญขาราชการ

ที่มีรายไดนอยก็ไมสามารถจะมีอํานาจในการทําการทุจริตอยูแลว 

การพัฒนากฎหมายที่ตานการทุจริต  การสรางความชัดเจนโปรงใสของกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ และ

กระบวนการของราชการ  ระบบแบบนี้จะชวยลดอํานาจการตัดสินใจของขาราชการ เปนการลดโอกาสท่ีจะใช

อํานาจแสวงหาประโยชนสวนตัว รวมถึงการลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจังโดยมีอัตราโทษที่เหมาะสมและผูที่ทํา

ผิดมีโอกาสท่ีจะถูกจับไดสูง 

การสรางคานิยมของสังคมท่ีไมยอมรับการฉอราษฎรบังหลวง การปลูกฝงจิตใจท่ีมีความซื่อสัตยเปนสิ่ง

สําคัญ จึงตองมีการสรางเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณในสังคมจิตใจของคนในสังคมท่ีจะไมทําทุจริต ไมสงเสริมการ

กระทําที่ทุจริตดังนั้นสถาบันทางสังคม เชน การศึกษา ศาสนา ควรมีบทบาทสูงในการสงเสริมจิตใจของคนในสังคม

ใหมจีริยธรรมที่ดี 

 นอกจากนี้การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีของผูนํา มีผลตอคานิยมที่ดีของสังคม การศึกษาพบวาในบางกรณี 

ภาพหรือตัวอยางมีความสําคัญไมนอยกวานโยบาย เชนหากผูนําแสดงตนในกรอบกฎหมาย มีการเสียภาษีที่ถูกตอง

เต็มเม็ดเต็มหนวย คนทั่วไปก็จะรูสึกวาการกระทําเชนน้ีเปนส่ิงที่ควรทํา หากผูนําในองคกรดีก็ชวยลดแรงจูงใจของ

ผูใตบังคับบัญชาที่จะทําผิดได 

ดานการปฏิรูปสถาบัน  

การปฏิรูปสถาบันองคกรปองกันการทุจริต องคกรดานปองกันและปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง

จะตองมีความเปนอิสระและมีความเขมแข็งเปดโอกาสใหประชาชนดูแลเร่ืองทุจริตมีระบบการคัดเลือก ตรวจสอบ

บุคคลและการทํางานในองคกรที่ดี 

ระบบการเมืองที่ลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวงฝายการเมืองจะมีบทบาทสําคัญตอปญหาการฉอราษฎร

บังหลวง ระบบการเมืองที่ทําหนาท่ีคัดสรรผูทําหนาท่ีทางการเมือง และติดตามกํากับซ่ึงมีผลมาก ดังน้ันจึงจําเปน

จะตองมีการสรางระบบการเมืองที่จะแกปญหาน้ี มาตรการท่ีสําคัญคือ การกระจายอํานาจ ระบบการออกเสียง

เลือกต้ัง ความเปนอิสระของสื่อและบทบาทองคกรสาธารณประโยชน 

การกระจายอํานาจ ประเด็นสําคัญของการกระจายอํานาจคือการใหบริการสินคาสาธารณะที่ตรงกับความ

ตองการของคนในทองถิ่น ทําใหประชาชนเห็นความสําคัญของโครงการสาธารณะ ประชาชนรูที่มาของการใชเงิน 

มีแรงจูงใจที่จะติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร ซึ่งทําไดงายขึ้นในระดับทองถิ่น นอกจากนี้การแขงขัน

ทางการเมืองและการเปรียบเทียบระหวางทองถิ่นนาจะทําใหการดําเนินการมีความสะอาดขึ้น 

แตถาหากวาคนในทองถิ่นมีรายไดโดยไมตองรับผิดชอบ ก็อาจจะใหความระมัดระวังนอยลง อยางไรก็ตาม

การศึกษาพบวาโดยทั่วไปการกระจายอํานาจจะชวยลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวง โดยจุดสําคัญคือตองแบง

 101 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

ความรับผิดชอบระหวางรัฐบาลกลางกับทองถ่ินใหเปนที่รับรูและนักการเมืองแตละระดับมีความรับผิด 

(accountability) ที่ชัดเจน 

การมีระบบและกฎเกณฑการเลือกต้ังท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดนักการเมืองที่ดี ระบบเลือกต้ังตองเปนอิสระ

และยุติธรรม โดยการออกเสียงเลือกต้ังจะเปดโอกาสใหประชาชนลงโทษผูทุจริตไดหรืออยางนอยคือแสดง

ความรูสึกท่ีแทจริงของตนเอง ระบบการเมืองตองใหนักการเมืองมีความรับผิดและมีระบบตรวจสอบแมเม่ือไดรับ

การเลือกต้ังแลว โดยงานวิจัยของธนาคารโลกคิดวาการเลือกแบบระบบบัญชีรายชื่อ (party list)ซ่ึงผูออกเสียง

เลือกพรรคการเมือง แลวผูสมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นจะไดรับเลือกตามสัดสวนท่ีไดคะแนนเสียงของพรรค

นั้น ระบบน้ีไมชวยลดปญหานี้เพราะประชาชนไมไดเลือกผูแทนโดยตรงแตพรรคเลือก ผูสมัครไมมีแรงจูงใจที่จะไม

ทุจริต เนื่องจากประชาชนไมไดออกเสียงตอผูสมัครน้ัน ดังนั้นสัดสวนของผูสมัครบัญชีรายชื่อจึงตองไมมากเกินไป 

แตทั้งนี้จุดประสงคของการมีระบบบัญชีรายช่ือน้ีในดานอื่น เชน การเปดโอกาสใหผู ท่ีมีความสามารถเขาสู

กระบวนการเลือกต้ังและการเมือง ก็เปนสิ่งท่ีตองพิจารณาเชนกัน 

การกีดกันผูสมัครรับเลือกต้ังไมชวยแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวง เพราะเปนการกีดกันการเขาสูตลาด

การเมืองควรจะใหมีการแขงขัน นอกจากนี้การทําใหพรรคใหมมีโอกาสเขาสูตลาดการเมืองไดงายมีประโยชนมาก

เพราะจะเปนแรงกดดันใหผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองระวังตัวในการทําทุจริต เพราะจะแพพรรคใหมในการ

เลือกต้ังได 

ความเปนอิสระของสื่อและองคกรสาธารณะประโยชน ส่ือจะตองมีอิสระเพื่อตรวจสอบภาครัฐ และทําให

ประชาชนมีขอมูลท่ีจะตรวจสอบผูบริหารไดการขาดขอมูลเปนเหมือนอาหารหลอเลี้ยงการฉอราษฎรบังหลวง เชน 

หากประชาชนรูขอมูลฐานะของนักการเมืองและขาราชการ รูขอมูลราคาการประมูลโครงการสําคัญ รูอัตรา

คาธรรมเนียมการทําธุรกิจตางๆ การเสียภาษี รวมทั้งกฎระเบียบ ก็จะชวยการตรวจสอบหากมีพฤติกรรมท่ีสอถึง

การทุจริต การทุจริตจะทําไดยากขึ้น 

สิ่งสําคัญในประเด็นน้ีคือ ความเปนเจาของสื่อและการใหขอมูลแกองคกรสาธารณประโยชน โดยส่ือตอง

เปนอิสระจากรัฐ และตองมีคุณภาพ สื่อในระดับทองถิ่นจะชวยเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในการแกปญหา

การทุจริต องคกรสาธารณประโยชนสามารถใชขอมูลเปนตัวแทนประชาชนติดตามการทุจริตได ตัวอยางเชน กรณี

เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 30 องคกรตรวจสอบติดตามการทุจริตโครงการจัดซ้ือยาของกระทรวงสาธารณสุข 

จนทําใหมีการฟองรองดําเนินคดีกับนักการเมืองจนถึงท่ีสุด 
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เรื่อง และการแยกขนาดของการฉอราษฎรบังหลวงระดับยอยและระดับใหญ เพราะหากเปนระดับใหญขาราชการ

ที่มีรายไดนอยก็ไมสามารถจะมีอํานาจในการทําการทุจริตอยูแลว 

การพัฒนากฎหมายท่ีตานการทุจริต  การสรางความชัดเจนโปรงใสของกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ และ

กระบวนการของราชการ  ระบบแบบนี้จะชวยลดอํานาจการตัดสินใจของขาราชการ เปนการลดโอกาสท่ีจะใช

อํานาจแสวงหาประโยชนสวนตัว รวมถึงการลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจังโดยมีอัตราโทษที่เหมาะสมและผูที่ทํา

ผิดมีโอกาสท่ีจะถูกจับไดสูง 

การสรางคานิยมของสังคมท่ีไมยอมรับการฉอราษฎรบังหลวง การปลูกฝงจิตใจท่ีมีความซื่อสัตยเปนสิ่ง

สําคัญ จึงตองมีการสรางเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณในสังคมจิตใจของคนในสังคมท่ีจะไมทําทุจริต ไมสงเสริมการ

กระทําที่ทุจริตดังนั้นสถาบันทางสังคม เชน การศึกษา ศาสนา ควรมีบทบาทสูงในการสงเสริมจิตใจของคนในสังคม

ใหมจีริยธรรมที่ดี 

 นอกจากนี้การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีของผูนํา มีผลตอคานิยมที่ดีของสังคม การศึกษาพบวาในบางกรณี 

ภาพหรือตัวอยางมีความสําคัญไมนอยกวานโยบาย เชนหากผูนําแสดงตนในกรอบกฎหมาย มีการเสียภาษีที่ถูกตอง

เต็มเม็ดเต็มหนวย คนทั่วไปก็จะรูสึกวาการกระทําเชนน้ีเปนส่ิงที่ควรทํา หากผูนําในองคกรดีก็ชวยลดแรงจูงใจของ

ผูใตบังคับบัญชาที่จะทําผิดได 

ดานการปฏิรูปสถาบัน  

การปฏิรูปสถาบันองคกรปองกันการทุจริต องคกรดานปองกันและปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง

จะตองมีความเปนอิสระและมีความเขมแข็งเปดโอกาสใหประชาชนดูแลเร่ืองทุจริตมีระบบการคัดเลือก ตรวจสอบ

บุคคลและการทํางานในองคกรที่ดี 

ระบบการเมืองที่ลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวงฝายการเมืองจะมีบทบาทสําคัญตอปญหาการฉอราษฎร

บังหลวง ระบบการเมืองที่ทําหนาท่ีคัดสรรผูทําหนาท่ีทางการเมือง และติดตามกํากับซ่ึงมีผลมาก ดังน้ันจึงจําเปน

จะตองมีการสรางระบบการเมืองท่ีจะแกปญหาน้ี มาตรการท่ีสําคัญคือ การกระจายอํานาจ ระบบการออกเสียง

เลือกต้ัง ความเปนอิสระของสื่อและบทบาทองคกรสาธารณประโยชน 

การกระจายอํานาจ ประเด็นสําคัญของการกระจายอํานาจคือการใหบริการสินคาสาธารณะที่ตรงกับความ

ตองการของคนในทองถิ่น ทําใหประชาชนเห็นความสําคัญของโครงการสาธารณะ ประชาชนรูที่มาของการใชเงิน 

มีแรงจูงใจที่จะติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร ซึ่งทําไดงายขึ้นในระดับทองถิ่น นอกจากนี้การแขงขัน

ทางการเมืองและการเปรียบเทียบระหวางทองถิ่นนาจะทําใหการดําเนินการมีความสะอาดขึ้น 

แตถาหากวาคนในทองถิ่นมีรายไดโดยไมตองรับผิดชอบ ก็อาจจะใหความระมัดระวังนอยลง อยางไรก็ตาม

การศึกษาพบวาโดยทั่วไปการกระจายอํานาจจะชวยลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวง โดยจุดสําคัญคือตองแบง

 101 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

ความรับผิดชอบระหวางรัฐบาลกลางกับทองถ่ินใหเปนที่รับรูและนักการเมืองแตละระดับมีความรับผิด 

(accountability) ที่ชัดเจน 

การมีระบบและกฎเกณฑการเลือกต้ังท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดนักการเมืองท่ีดี ระบบเลือกต้ังตองเปนอิสระ

และยุติธรรม โดยการออกเสียงเลือกต้ังจะเปดโอกาสใหประชาชนลงโทษผูทุจริตไดหรืออยางนอยคือแสดง

ความรูสึกท่ีแทจริงของตนเอง ระบบการเมืองตองใหนักการเมืองมีความรับผิดและมีระบบตรวจสอบแมเม่ือไดรับ

การเลือกต้ังแลว โดยงานวิจัยของธนาคารโลกคิดวาการเลือกแบบระบบบัญชีรายชื่อ (party list)ซ่ึงผูออกเสียง

เลือกพรรคการเมือง แลวผูสมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นจะไดรับเลือกตามสัดสวนท่ีไดคะแนนเสียงของพรรค

นั้น ระบบน้ีไมชวยลดปญหานี้เพราะประชาชนไมไดเลือกผูแทนโดยตรงแตพรรคเลือก ผูสมัครไมมีแรงจูงใจที่จะไม

ทุจริต เนื่องจากประชาชนไมไดออกเสียงตอผูสมัครน้ัน ดังนั้นสัดสวนของผูสมัครบัญชีรายชื่อจึงตองไมมากเกินไป 

แตทั้งนี้จุดประสงคของการมีระบบบัญชีรายช่ือน้ีในดานอื่น เชน การเปดโอกาสใหผู ท่ีมีความสามารถเขาสู

กระบวนการเลือกต้ังและการเมือง ก็เปนสิ่งท่ีตองพิจารณาเชนกัน 

การกีดกันผูสมัครรับเลือกต้ังไมชวยแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวง เพราะเปนการกีดกันการเขาสูตลาด

การเมืองควรจะใหมีการแขงขัน นอกจากนี้การทําใหพรรคใหมมีโอกาสเขาสูตลาดการเมืองไดงายมีประโยชนมาก

เพราะจะเปนแรงกดดันใหผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองระวังตัวในการทําทุจริต เพราะจะแพพรรคใหมในการ

เลือกต้ังได 

ความเปนอิสระของสื่อและองคกรสาธารณะประโยชน ส่ือจะตองมีอิสระเพื่อตรวจสอบภาครัฐ และทําให

ประชาชนมีขอมูลท่ีจะตรวจสอบผูบริหารไดการขาดขอมูลเปนเหมือนอาหารหลอเลี้ยงการฉอราษฎรบังหลวง เชน 

หากประชาชนรูขอมูลฐานะของนักการเมืองและขาราชการ รูขอมูลราคาการประมูลโครงการสําคัญ รูอัตรา

คาธรรมเนียมการทําธุรกิจตางๆ การเสียภาษี รวมทั้งกฎระเบียบ ก็จะชวยการตรวจสอบหากมีพฤติกรรมท่ีสอถึง

การทุจริต การทุจริตจะทําไดยากขึ้น 

สิ่งสําคัญในประเด็นน้ีคือ ความเปนเจาของสื่อและการใหขอมูลแกองคกรสาธารณประโยชน โดยส่ือตอง

เปนอิสระจากรัฐ และตองมีคุณภาพ สื่อในระดับทองถิ่นจะชวยเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในการแกปญหา

การทุจริต องคกรสาธารณประโยชนสามารถใชขอมูลเปนตัวแทนประชาชนติดตามการทุจริตได ตัวอยางเชน กรณี

เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 30 องคกรตรวจสอบติดตามการทุจริตโครงการจัดซ้ือยาของกระทรวงสาธารณสุข 

จนทําใหมีการฟองรองดําเนินคดีกับนักการเมืองจนถึงท่ีสุด 
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7.3คุณธรรมภาคธุรกิจ 

การอภิบาลภาคธุรกิจที่เรียกวาบรรษัทภิบาล (corporate governance) ไดรับความสนใจอยางมากใน

ประเทศไทยเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ซ่ึงมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากความไมสุจริตและการดําเนินงาน

อยางไมมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ อันแสดงถึงการขาดการกํากับและการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี 

ความหมายของบรรษัทภิบาลในทางบริหาร คือ ระบบการบริหารและควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ ให

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีขอมูลที่เปดเผย เพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ที่จะใหประโยชนสูงสุดแกผูมี

สวนไดสวนเสียของธุรกิจ ซึ่งในหลักการแลวคือการดําเนินงานเพื่อผู มีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ได

ประโยชนในระยะยาวน่ันเอง แนวการปฏิบัติแบบด้ังเดิมจะเนนกําไรของผูถือหุน การบริหารจัดการจึงตองการให

หุนมีราคาสูงๆ เพราะวาถาราคาหุนสูง ผู ถือหุนก็ไดกําไรมาก แตปจจุบันทําใหความหมายในเชิงบริหาร

เปล่ียนแปลงไป ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) มีความหมายกวางขึ้น ประกอบดวย ผูถือหุน เจาหน้ี ผูขาย

วัตถุดิบ (supplier) ลูกคา สังคม พนักงานหลักการบรรษัทภิบาลจึงตองการใหธุรกิจทําใหผูมีสวนไดสวนเสียได

ประโยชนอยางย่ังยืน 

โดยลักษณะขางตนการบริหารตามหลักบรรษัทภิบาลจะคํานึงถึงสามดาน คือ 

ความรับผิด (accountability) 

ผูบริหารควรดําเนินงานเพื่อประโยชนแกผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (stakeholders) ดวยความเปน

ธรรม ไมเอาเปรียบ ฉอโกงหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง แตปญหาท่ีมักจะพบมีเชน กรรมการละเลยหนาท่ี

ในการตรวจสอบฝายบริหาร แตกลับแสวงหาผลประโยชนสวนตนการใหกูยืมกับผูที่รูจักคุนเคย (connected 

lending) การใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนสวนตัว (insider trading) การใชทรัพยสินของธุรกิจเพื่อ

ผลประโยชนสวนตัว การทําธุรกรรมกับกรรมการหรือธุรกิจท่ีกรรมการหรือผูบริหารมีผลประโยชนซ้ําซอน 

(conflict of interest) 

ดังนั้นตองมีการกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีชัดเจน มีมาตรการทําใหกรรมการและผู

บริหารธุรกิจมีความรับผิดชอบมากขึ้น เชน การกําหนดกรอบความรับผิดชอบของกรรมการท่ีชัดเจน การมี

กรรมการอิสระเปนตัวแทนผูถือหุนกํากับดูแลการมีกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและการมีบทลงโทษท่ีรุนแรง

และจริงจังตอการทุจริต 

ความโปรงใส (transparency) 

การดําเนินธุรกิจน้ันจะตองมีความโปรงใส เพื่อที่จะใหผูถือหุน เจาหน้ี ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสียกับ

ธุรกิจอ่ืนๆมีความมั่นใจวา การดําเนินธุรกิจน้ันเปนประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ มิใชการแสวงหากําไรสวนตัวของ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 103 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสจะตองมีมาตรฐานบัญชีที่ดี มีระบบการตรวจสอบบัญชีที่ดีมีการเปดเผยขอมูล 

(disclosure) ไมมีการถือหุนไขว (cross shareholding) 

ขอมูลที่ควรพิจารณาใหมีการเปดเผย คือรายได สิทธิและผลประโยชนตางๆ ที่กรรมการและผูบริหาร

ไดรับการทําธุรกรรมระหวางธุรกิจกับกรรมการผูบริหาร หรือกับนิติบุคคลท่ีกรรมการหรือผูบริหารมีสวนไดสวนเสีย

เพื่อใหเห็นวามีความขัดแยงของผลประโยชนหรือไม 

ความเสมอภาค (equity) 

ความเสมอภาค หมายถึงการไมเลือกปฏิบัติระหวางผูถือหุนรายเล็กและผูถือหุนรายใหญ โดยการใหความ

คุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอยมีกฎเกณฑที่เปนธรรมในเรื่องของการเรียกประชุมผูถือหุนการออกหนังสือนัด

ประชุมการออกเสียงแทนผูถือหุน การเลือกต้ังกรรมการและการรับรองรายงานการประชุมผูถือหุน 

ทําไมตองมีบรรษัทภิบาลที่ด:ี มิติเศรษฐศาสตร  

ในมิติทางเศรษฐศาสตรท่ีเนนการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ หนาท่ีของธุรกิจ (firm)คือการนํา

ทรัพยากร(จากเจาของ นักลงทุน เจาหนี้)มาผลิตและจําหนายสินคา ดังนั้นบรรษัทภิบาลคือการกํากับดูแลใหการ

จัดสรรและเคลื่อนยายทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหมีการกํากับพฤติกรรมของการใชทรัพยากร(น้ันคือการ

จัดการ)ที่จะทําใหทุกฝายไดประโยชนมากที่สุด 

World Bank (2002) ใหความหมายของสถาบันบรรษัทภิบาลวาเปนองคกรและกฎเกณฑที่มีผลตอการ

ควบคุมการใชทรัพยากรของธุรกิจ บรรษัทภิบาลท่ีดีทําใหมีธุรกิจมีการใชเงินลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูล

คาที่ดีใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การขาดบรรษัทภิบาลทําใหการลงทุนมีนอยหรือไปในสาขาที่ไมมีประสิทธิภาพ การ

ขยายตัวของธุรกิจจะชา  โดยทั่วไปสถาบันท่ีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลจะทําใหธุรกรรมและสัญญาในระบบธุรกิจมี

ความนาเชื่อถือ โดยทําใหทุกฝายไดขอมูลท่ีถูกตองมีคุณภาพ มีการกําหนดสิทธิและหนาที่ท่ีชัดเจน สามารถบังคับ

ใชความตกลงและสัญญาได รวมท้ังทําใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม 

เหตุผลทางเศรษฐศาสตรท่ีตองมีสถาบันสรางบรรษัทภิบาลโดยรัฐตองมีบทบาท เปนเพราะระบบตลาด

ทํางานไมสมบูรณ ไมสามารถจะมีสถาบันลักษณะนี้โดยตนเองได บทเรียนจากวิกฤตแฮมเบอรเกอร ระบบการ

กํากับดูแลกันเองของสถาบันการเงินอเมริกาก็มีสวนทําใหเกิดปญหาบรรษัทภิบาล มีการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงเกิน

สมควรนําไปสูวิกฤติ โดยปญหาสําคัญของความลมเหลวของระบบตลาดในกรณีน้ีคือความไมสมมาตรของขอมูล 

(asymmetric information) ทําใหผูลงทุนไมมีขอมูลท่ีสมบูรณเพียงพอ 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอธิบายความจําเปนของการมีบรรษัทภิบาลวา เพื่อปองกันปญหาท่ีเจาของธุรกิจ

และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น (principal) มีขอมูลการบริหารไมเทากับฝายบริหารจัดการ(agent) โดยผูบริหารจะมี

ขอมูลมากกวา เพราะเปนผูดําเนินงานวันตอวัน สวนเจาของจะไดขอมูลตามท่ีฝายบริหารเสนอ เพราะไมมีเวลา
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พัฒนา 

7.3คุณธรรมภาคธุรกิจ 

การอภิบาลภาคธุรกิจที่เรียกวาบรรษัทภิบาล (corporate governance) ไดรับความสนใจอยางมากใน

ประเทศไทยเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ซ่ึงมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากความไมสุจริตและการดําเนินงาน

อยางไมมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ อันแสดงถึงการขาดการกํากับและการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี 

ความหมายของบรรษัทภิบาลในทางบริหาร คือ ระบบการบริหารและควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ ให

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีขอมูลที่เปดเผย เพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ที่จะใหประโยชนสูงสุดแกผูมี

สวนไดสวนเสียของธุรกิจ ซึ่งในหลักการแลวคือการดําเนินงานเพื่อผู มีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ได

ประโยชนในระยะยาวน่ันเอง แนวการปฏิบัติแบบด้ังเดิมจะเนนกําไรของผูถือหุน การบริหารจัดการจึงตองการให

หุนมีราคาสูงๆ เพราะวาถาราคาหุนสูง ผู ถือหุนก็ไดกําไรมาก แตปจจุบันทําใหความหมายในเชิงบริหาร

เปล่ียนแปลงไป ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) มีความหมายกวางขึ้น ประกอบดวย ผูถือหุน เจาหน้ี ผูขาย

วัตถุดิบ (supplier) ลูกคา สังคม พนักงานหลักการบรรษัทภิบาลจึงตองการใหธุรกิจทําใหผูมีสวนไดสวนเสียได

ประโยชนอยางย่ังยืน 

โดยลักษณะขางตนการบริหารตามหลักบรรษัทภิบาลจะคํานึงถึงสามดาน คือ 

ความรับผิด (accountability) 

ผูบริหารควรดําเนินงานเพื่อประโยชนแกผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (stakeholders) ดวยความเปน

ธรรม ไมเอาเปรียบ ฉอโกงหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง แตปญหาท่ีมักจะพบมีเชน กรรมการละเลยหนาท่ี

ในการตรวจสอบฝายบริหาร แตกลับแสวงหาผลประโยชนสวนตนการใหกูยืมกับผูที่รูจักคุนเคย (connected 

lending) การใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนสวนตัว (insider trading) การใชทรัพยสินของธุรกิจเพื่อ

ผลประโยชนสวนตัว การทําธุรกรรมกับกรรมการหรือธุรกิจท่ีกรรมการหรือผูบริหารมีผลประโยชนซ้ําซอน 

(conflict of interest) 

ดังนั้นตองมีการกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีชัดเจน มีมาตรการทําใหกรรมการและผู

บริหารธุรกิจมีความรับผิดชอบมากขึ้น เชน การกําหนดกรอบความรับผิดชอบของกรรมการท่ีชัดเจน การมี

กรรมการอิสระเปนตัวแทนผูถือหุนกํากับดูแลการมีกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและการมีบทลงโทษท่ีรุนแรง

และจริงจังตอการทุจริต 

ความโปรงใส (transparency) 

การดําเนินธุรกิจน้ันจะตองมีความโปรงใส เพื่อที่จะใหผูถือหุน เจาหน้ี ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสียกับ

ธุรกิจอ่ืนๆมีความมั่นใจวา การดําเนินธุรกิจน้ันเปนประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ มิใชการแสวงหากําไรสวนตัวของ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 103 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสจะตองมีมาตรฐานบัญชีที่ดี มีระบบการตรวจสอบบัญชีที่ดีมีการเปดเผยขอมูล 

(disclosure) ไมมีการถือหุนไขว (cross shareholding) 

ขอมูลที่ควรพิจารณาใหมีการเปดเผย คือรายได สิทธิและผลประโยชนตางๆ ที่กรรมการและผูบริหาร

ไดรับการทําธุรกรรมระหวางธุรกิจกับกรรมการผูบริหาร หรือกับนิติบุคคลท่ีกรรมการหรือผูบริหารมีสวนไดสวนเสีย

เพื่อใหเห็นวามีความขัดแยงของผลประโยชนหรือไม 

ความเสมอภาค (equity) 

ความเสมอภาค หมายถึงการไมเลือกปฏิบัติระหวางผูถือหุนรายเล็กและผูถือหุนรายใหญ โดยการใหความ

คุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอยมีกฎเกณฑที่เปนธรรมในเรื่องของการเรียกประชุมผูถือหุนการออกหนังสือนัด

ประชุมการออกเสียงแทนผูถือหุน การเลือกต้ังกรรมการและการรับรองรายงานการประชุมผูถือหุน 

ทําไมตองมีบรรษัทภิบาลที่ด:ี มิติเศรษฐศาสตร  

ในมิติทางเศรษฐศาสตรท่ีเนนการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ หนาท่ีของธุรกิจ (firm)คือการนํา

ทรัพยากร(จากเจาของ นักลงทุน เจาหน้ี)มาผลิตและจําหนายสินคา ดังนั้นบรรษัทภิบาลคือการกํากับดูแลใหการ

จัดสรรและเคลื่อนยายทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหมีการกํากับพฤติกรรมของการใชทรัพยากร(น้ันคือการ

จัดการ)ที่จะทําใหทุกฝายไดประโยชนมากที่สุด 

World Bank (2002) ใหความหมายของสถาบันบรรษัทภิบาลวาเปนองคกรและกฎเกณฑที่มีผลตอการ

ควบคุมการใชทรัพยากรของธุรกิจ บรรษัทภิบาลท่ีดีทําใหมีธุรกิจมีการใชเงินลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูล

คาที่ดีใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การขาดบรรษัทภิบาลทําใหการลงทุนมีนอยหรือไปในสาขาที่ไมมีประสิทธิภาพ การ

ขยายตัวของธุรกิจจะชา  โดยทั่วไปสถาบันท่ีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลจะทําใหธุรกรรมและสัญญาในระบบธุรกิจมี

ความนาเชื่อถือ โดยทําใหทุกฝายไดขอมูลท่ีถูกตองมีคุณภาพ มีการกําหนดสิทธิและหนาที่ท่ีชัดเจน สามารถบังคับ

ใชความตกลงและสัญญาได รวมท้ังทําใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม 

เหตุผลทางเศรษฐศาสตรท่ีตองมีสถาบันสรางบรรษัทภิบาลโดยรัฐตองมีบทบาท เปนเพราะระบบตลาด

ทํางานไมสมบูรณ ไมสามารถจะมีสถาบันลักษณะนี้โดยตนเองได บทเรียนจากวิกฤตแฮมเบอรเกอร ระบบการ

กํากับดูแลกันเองของสถาบันการเงินอเมริกาก็มีสวนทําใหเกิดปญหาบรรษัทภิบาล มีการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงเกิน

สมควรนําไปสูวิกฤติ โดยปญหาสําคัญของความลมเหลวของระบบตลาดในกรณีน้ีคือความไมสมมาตรของขอมูล 

(asymmetric information) ทําใหผูลงทุนไมมีขอมูลท่ีสมบูรณเพียงพอ 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอธิบายความจําเปนของการมีบรรษัทภิบาลวา เพื่อปองกันปญหาท่ีเจาของธุรกิจ

และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น (principal) มีขอมูลการบริหารไมเทากับฝายบริหารจัดการ(agent) โดยผูบริหารจะมี

ขอมูลมากกวา เพราะเปนผูดําเนินงานวันตอวัน สวนเจาของจะไดขอมูลตามท่ีฝายบริหารเสนอ เพราะไมมีเวลา
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และทรัพยากรมากพอที่จะหาขอมูลธุรกิจและกํากับการบริหารอยางตอเนื่องดวยตนเอง ถาหากฝายบริหารมิได

คํานึงถึงผลประโยชนของเจาของจะนําไปสูพฤติกรรมท่ีทําใหตัวองคกรและเจาของไมไดประโยชนสูงสุด หรือถาแย

กวานั้นตัวแทนก็จะหาผลประโยชนสวนตัว ก็มีแนวโนมที่ฝายบริหารจะโกง ทําใหเกิดปญหาท่ีเรียกวาตัวการ-

ตัวแทน (principal-agent problem) ข้ึน จําเปนตองมีระบบบรรษัทภิบาลเขามาควบคุมดูแลใหฝายบริหาร

ดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

จะเห็นไดวาการมีบรรษัทภิบาลที่ทําใหมีการบริหารจัดการที่ดี นอกจากจะเปนผลดีแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ของธุรกิจแลว ยังทําใหสังคมมีการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพอีกดวย เพราะทําใหเงินออมของประชาชน

นําไปลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูงโดยทั่วไปธุรกิจมักจะตองเอาเงินออมของประชาชนมาเพื่อลงทุน

นอกเหนือจากเงินของเจาของ หากขอมูลไมสมบูรณเงินทุนจากผูลงทุนก็อาจไมไปลงทุนในภาคการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดได บรรษัทภิบาลจึงสามารถทําใหมีผลในการจัดสรรทรัพยากรท่ีดี เพราะทําใหทรัพยากร

เคล่ือนยายไปสูภาคเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว เพราะเจาของเงินทุนรูขอมูลท่ีแทจริงของธุรกิจ จึง

สามารถลงทุนในธุรกิจท่ีตนคิดวาเหมาะสมที่สุด ทําใหไดผลตอบแทนสูงและมีมูลคาเพิ่มสูงตอระบบเศรษฐกิจดวย 

นอกจากนี้ บรรษัทภิบาลยังเปนระบบที่ทําใหกิจกรรมที่ขาดทุนควรลมเลิกกิจการในเวลาท่ีสมควร เพื่อคืน

เงินท่ีเหลือแกผูที่เก่ียวของ ใหสามารถนําไปลงทุนในกิจการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพกวาไดทําใหทุนไมติดอยูกับธุรกิจท่ี

ขาดทุนสามารถนําไปลงทุนใหมตอไปได ซ่ึงจะทําใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย 

มีงานวิจัยท่ีพบวา ในประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศเยอรมัน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา  ความออนไหวของ

การลงทุนตอมูลคาเพิ่ม (a sensitivity of investment to value added) มีคาสูงเปนสองเทาของประเทศ

เม็กซิโก เปนสามเทาของประเทศมาเลเซีย เปนหกเทาของประเทศบังคลาเทศ อินเดีย เคนยาแสดงวาในประเทศ

พัฒนาแลว การลงทุนจะเคลื่อนยายไปสูภาคที่มีประสิทธิภาพตอการลงทุนสูงไดดีกวาประเทศกําลังพัฒนา 

นอกจากน้ีพบวาประเทศกําลังพัฒนามักมีเงินลงทุนติดอยูในภาคการผลิตที่ไมมีผลิตภาพ จึงมีสวนทําใหภาคที่มี

ผลิตภาพสูงขยายตัวไมได 

ย่ิงไปกวานั้นการขาดคุณธรรมของธุรกิจทําใหธุรกิจไมสามารถพัฒนาอยางย่ังยืนได การทุจริตจะทําใหมี

รายไดนอยกวาที่ควรและอาจถึงข้ันลมละลายได ดังเชนที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่สถาบันการเงินและ

ธุรกิจตางๆตองลมไปเปนจํานวนมาก หรือกรณีของบริษัทเอนรอนในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การที่ธุรกิจให

ความสําคัญและสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดรวมถึงสังคมโดยรวม จะทําใหธุรกิจไดรับการ

สนับสนุนในการดําเนินกิจการจากทุกภาคสวน ทําใหธุรกิจสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได 

ดังน้ันบรรษัทภิบาลที่ดีจะทําใหผูออมไดผลตอบแทนสูงสุด และการลงทุนเปนการลงทุนในกิจกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ ทําใหระบบเศรษฐกิจมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีดี ท้ังยังสรางความม่ันใจใหแกผูลงทุน และผูถือหุน
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ตลอดจนพนักงานและลูกคาธุรกิจมีโอกาสขยายธุรกิจโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังในประเทศและใน

ตางประเทศได เปนการเพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจอีกดวย 

 

7.4 สถาบันสรางบรรษัทภิบาล 

ดังกลาวระบบตลาดไมสามารถสรางสถาบันบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสมโดยลําพังได รัฐจึงตองเขามามีสวน

ในการสรางระบบบรรษัทภิบาล โดยประเภทของสถาบันอาจแบงไดเปน สองแบบคือ 

บรรษัทภิบาลโดยเอกชนและไมเปนทางการ (private and informal governance) 

สถาบันลักษณะนี้เปนการใชความสัมพันธสวนตัวหรือภายในชุมชน (community) ซ่ึงมีขอดีที่มีความ

คลองตัวไมตองทําเปนลายลักษณอักษร ไมตองใชกระบวนการทางกฎหมายที่ใชเวลานานและมีตนทุนสูง 

บรรษัทภิบาลที่เปนทางการโดยการใชระบบกฎหมาย (formal corporate governance) 

ระบบเปนการกํากับดูแลโดยภาครัฐออกกฎหมายหรือขอบังคับท่ีชัดเจน ซึ่งมีขอดีคือมีความชัดเจนเปนท่ีรู

ทั่วไป ทําใหไมตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวตนทุนธุรกรรมในการหาขอมูลจะลดลง 

ทั้งนี้ไมวาจะเปนรูปแบบใด หนาที่สําคัญของสถาบันสรางบรรษัทภิบาลคือ ก) ลดความไมเทาเทียมกันของ

ขอมูลระหวางผูบริหารธุรกิจซึ่งเปนผูใชทรัพยากรและผูเปนเจาของทรัพยากรคือเจาของและนักลงทุน โดยตองให

ขอมูลที่ถูกตองตรงเวลา ข) สรางแรงจูงใจใหผูบริหารสนใจในประสิทธิภาพของธุรกิจ และมีระบบการกํากับดูแล

ผูบริหารภายในธุรกิจไมใหมุงแตประโยชนสวนตน ค) ใหผูบริหารทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในยามปกติ แตหาก

มีปญหาก็สามารถเขาแทรกแซงโดยมีตนทุนตํ่าสุด ซึ่งหลักใหญคือความสมดุลระหวางการควบคุมและการมอบ

อํานาจ 

อยางไรก็ตามกฎเกณฑของบรรษัทภิบาลแตละประเทศจะตางกันไป บางประเทศโดยเฉพาะเอเชีย

บรรษัทภิบาลแบบไมเปนทางการมีบทบาทสูง โดยเปนธรรมเนียมปฏิบัติมากกวาท่ีจะเปนกฎหมายหรือระเบียบท่ี

ชัดเจน เปนไปตามวัฒนธรรมทางธุรกิจที่ใชความตกลงของธุรกรรมที่ไมตองมีกฎเกณฑของทางการ เพราะผูทํา

ธุรกิจมีความคุนเคยกัน แตประเทศทางตะวันตกจะเนนการมีขอตกลงทางกฎหมายทําธุรกิจอยางมีเอกสารอางอิง  

นอกจากน้ี ความเขมขนของการกํากับดูแลโดยองคกรของรัฐท่ีแตกตางกัน ก็มีผลตอลักษณะของบรรษัท-

ภิบาลดวย ท้ังนี้โครงสรางสถาบันดานกํากับดูแลและการใหขาวสารมักจะตางกันตามระดับการพัฒนาและ

โครงสรางทางการเงินของธุรกิจในแตละประเทศ ธุรกิจในเอเชียมักจะเริ่มจากธุรกิจครอบครัว ทําใหปญหาในสวน

ของเจาของกับตัวแทนไมมีมากเพราะวาเจาของเปนผูบริหารเอง ระบบบรรษัทภิบาลไมซับซอน เกี่ยวของกับ
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พัฒนา 

และทรัพยากรมากพอท่ีจะหาขอมูลธุรกิจและกํากับการบริหารอยางตอเนื่องดวยตนเอง ถาหากฝายบริหารมิได

คํานึงถึงผลประโยชนของเจาของจะนําไปสูพฤติกรรมท่ีทําใหตัวองคกรและเจาของไมไดประโยชนสูงสุด หรือถาแย

กวานั้นตัวแทนก็จะหาผลประโยชนสวนตัว ก็มีแนวโนมที่ฝายบริหารจะโกง ทําใหเกิดปญหาที่เรียกวาตัวการ-

ตัวแทน (principal-agent problem) ข้ึน จําเปนตองมีระบบบรรษัทภิบาลเขามาควบคุมดูแลใหฝายบริหาร

ดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

จะเห็นไดวาการมีบรรษัทภิบาลที่ทําใหมีการบริหารจัดการที่ดี นอกจากจะเปนผลดีแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ของธุรกิจแลว ยังทําใหสังคมมีการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพอีกดวย เพราะทําใหเงินออมของประชาชน

นําไปลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูงโดยทั่วไปธุรกิจมักจะตองเอาเงินออมของประชาชนมาเพื่อลงทุน

นอกเหนือจากเงินของเจาของ หากขอมูลไมสมบูรณเงินทุนจากผูลงทุนก็อาจไมไปลงทุนในภาคการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดได บรรษัทภิบาลจึงสามารถทําใหมีผลในการจัดสรรทรัพยากรท่ีดี เพราะทําใหทรัพยากร

เคล่ือนยายไปสูภาคเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว เพราะเจาของเงินทุนรูขอมูลท่ีแทจริงของธุรกิจ จึง

สามารถลงทุนในธุรกิจท่ีตนคิดวาเหมาะสมที่สุด ทําใหไดผลตอบแทนสูงและมีมูลคาเพิ่มสูงตอระบบเศรษฐกิจดวย 

นอกจากนี้ บรรษัทภิบาลยังเปนระบบที่ทําใหกิจกรรมที่ขาดทุนควรลมเลิกกิจการในเวลาท่ีสมควร เพื่อคืน

เงินท่ีเหลือแกผูที่เก่ียวของ ใหสามารถนําไปลงทุนในกิจการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพกวาไดทําใหทุนไมติดอยูกับธุรกิจท่ี

ขาดทุนสามารถนําไปลงทุนใหมตอไปได ซ่ึงจะทําใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย 

มีงานวิจัยท่ีพบวา ในประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศเยอรมัน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา  ความออนไหวของ

การลงทุนตอมูลคาเพิ่ม (a sensitivity of investment to value added) มีคาสูงเปนสองเทาของประเทศ

เม็กซิโก เปนสามเทาของประเทศมาเลเซีย เปนหกเทาของประเทศบังคลาเทศ อินเดีย เคนยาแสดงวาในประเทศ

พัฒนาแลว การลงทุนจะเคลื่อนยายไปสูภาคที่มีประสิทธิภาพตอการลงทุนสูงไดดีกวาประเทศกําลังพัฒนา 

นอกจากน้ีพบวาประเทศกําลังพัฒนามักมีเงินลงทุนติดอยูในภาคการผลิตที่ไมมีผลิตภาพ จึงมีสวนทําใหภาคที่มี

ผลิตภาพสูงขยายตัวไมได 

ย่ิงไปกวานั้นการขาดคุณธรรมของธุรกิจทําใหธุรกิจไมสามารถพัฒนาอยางย่ังยืนได การทุจริตจะทําใหมี

รายไดนอยกวาที่ควรและอาจถึงข้ันลมละลายได ดังเชนที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่สถาบันการเงินและ

ธุรกิจตางๆตองลมไปเปนจํานวนมาก หรือกรณีของบริษัทเอนรอนในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การที่ธุรกิจให

ความสําคัญและสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดรวมถึงสังคมโดยรวม จะทําใหธุรกิจไดรับการ

สนับสนุนในการดําเนินกิจการจากทุกภาคสวน ทําใหธุรกิจสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได 

ดังน้ันบรรษัทภิบาลที่ดีจะทําใหผูออมไดผลตอบแทนสูงสุด และการลงทุนเปนการลงทุนในกิจกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ ทําใหระบบเศรษฐกิจมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีดี ทั้งยังสรางความม่ันใจใหแกผูลงทุน และผูถือหุน
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ตลอดจนพนักงานและลูกคาธุรกิจมีโอกาสขยายธุรกิจโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังในประเทศและใน

ตางประเทศได เปนการเพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจอีกดวย 

 

7.4 สถาบันสรางบรรษัทภิบาล 

ดังกลาวระบบตลาดไมสามารถสรางสถาบันบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสมโดยลําพังได รัฐจึงตองเขามามีสวน

ในการสรางระบบบรรษัทภิบาล โดยประเภทของสถาบันอาจแบงไดเปน สองแบบคือ 

บรรษัทภิบาลโดยเอกชนและไมเปนทางการ (private and informal governance) 

สถาบันลักษณะนี้เปนการใชความสัมพันธสวนตัวหรือภายในชุมชน (community) ซ่ึงมีขอดีที่มีความ

คลองตัวไมตองทําเปนลายลักษณอักษร ไมตองใชกระบวนการทางกฎหมายที่ใชเวลานานและมีตนทุนสูง 

บรรษัทภิบาลที่เปนทางการโดยการใชระบบกฎหมาย (formal corporate governance) 

ระบบเปนการกํากับดูแลโดยภาครัฐออกกฎหมายหรือขอบังคับท่ีชัดเจน ซึ่งมีขอดีคือมีความชัดเจนเปนท่ีรู

ทั่วไป ทําใหไมตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวตนทุนธุรกรรมในการหาขอมูลจะลดลง 

ทั้งนี้ไมวาจะเปนรูปแบบใด หนาที่สําคัญของสถาบันสรางบรรษัทภิบาลคือ ก) ลดความไมเทาเทียมกันของ

ขอมูลระหวางผูบริหารธุรกิจซึ่งเปนผูใชทรัพยากรและผูเปนเจาของทรัพยากรคือเจาของและนักลงทุน โดยตองให

ขอมูลที่ถูกตองตรงเวลา ข) สรางแรงจูงใจใหผูบริหารสนใจในประสิทธิภาพของธุรกิจ และมีระบบการกํากับดูแล

ผูบริหารภายในธุรกิจไมใหมุงแตประโยชนสวนตน ค) ใหผูบริหารทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในยามปกติ แตหาก

มีปญหาก็สามารถเขาแทรกแซงโดยมีตนทุนตํ่าสุด ซึ่งหลักใหญคือความสมดุลระหวางการควบคุมและการมอบ

อํานาจ 

อยางไรก็ตามกฎเกณฑของบรรษัทภิบาลแตละประเทศจะตางกันไป บางประเทศโดยเฉพาะเอเชีย

บรรษัทภิบาลแบบไมเปนทางการมีบทบาทสูง โดยเปนธรรมเนียมปฏิบัติมากกวาท่ีจะเปนกฎหมายหรือระเบียบท่ี

ชัดเจน เปนไปตามวัฒนธรรมทางธุรกิจที่ใชความตกลงของธุรกรรมที่ไมตองมีกฎเกณฑของทางการ เพราะผูทํา

ธุรกิจมีความคุนเคยกัน แตประเทศทางตะวันตกจะเนนการมีขอตกลงทางกฎหมายทําธุรกิจอยางมีเอกสารอางอิง  

นอกจากน้ี ความเขมขนของการกํากับดูแลโดยองคกรของรัฐท่ีแตกตางกัน ก็มีผลตอลักษณะของบรรษัท-

ภิบาลดวย ท้ังนี้โครงสรางสถาบันดานกํากับดูแลและการใหขาวสารมักจะตางกันตามระดับการพัฒนาและ

โครงสรางทางการเงินของธุรกิจในแตละประเทศ ธุรกิจในเอเชียมักจะเริ่มจากธุรกิจครอบครัว ทําใหปญหาในสวน

ของเจาของกับตัวแทนไมมีมากเพราะวาเจาของเปนผูบริหารเอง ระบบบรรษัทภิบาลไมซับซอน เกี่ยวของกับ

01���������������.indd   109 2/25/58 BE   10:02 PM



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

110

สาธารณะชนนอย แตเมื่อธุรกิจขยายตัวก็เร่ิมมีปญหาตัวการ-ตัวแทน เพราะวามีการหาทุนจากภายนอกมากขึ้น ผู

ลงทุนกับฝายบริหารเปนคนละกลุมกันสถาบันบรรษัทภิบาลเร่ิมมีความซับซอนขึ้น 

ในประเทศที่ธุรกิจใชธนาคารเปนแหลงเงินกูท่ีสําคัญ ก็มักจะมีการเปดเผยขอมูลและระบบบรรษัทภิบาลท่ี

ชัดเจนนอยกวาประเทศท่ีพึ่งการระดมเงินผานตลาดหลักทรัพยเปนหลัก เพราะตลาดหลักทรัพยจะมีกฎเกณฑใน

การคัดเลือกธุรกิจ การเปดเผยขอมูล การกํากับดูแลที่ชัดเจน เพื่อคุมครองผูลงทุนซ่ึงเปนสาธารณชน 

หากกลไกรัฐออนแอในการอภิบาล เชน การบังคับสัญญาตามกฎหมายทําไดยาก หรือมีปญหาในการให

ขอมูล สถาบันที่ เปนทางการก็จะทํางานไดไมดี บทบาทของสถาบันของเอกชนหรือท่ีไมเปนทางการจะมี

ความสําคัญมากขึ้น  

อยางไรก็ตามการสรางสถาบันท่ีเปนทางการจะใหประโยชนระยะยาวกับระบบบรรษัทภิบาล โดยทั่วไป

ตองมีการพัฒนาสถาบันหลายประเภทไปพรอมๆกัน ท้ังกฎหมาย การกํากับภายในธุรกิจ การใหขอมูลทางการเงิน

และการลงทุน และองคกรกํากับดูแล ซึ่งการพัฒนาสถาบันบรรษัทภิบาลตางๆใหสมบูรณไมใชเรื่องงาย นโยบายที่

ชัดเจนและการสนับสนุนทางการเมืองจึงเปนส่ิงสําคัญไมนอยกวาสถาบันอื่นๆ 

บรรษัทภิบาลโดยเอกชนและไมเปนทางการ 

เปนระบบการอภิบาลธุรกิจที่ไมเปนทางการ อาจจะมีกฎหมายรัฐรองรับหรือไมมีก็ได ระบบนี้มีลักษณะท่ี

สําคัญสามลักษณะ คือ ความเขมขนของความเปนเจาของ กลุมธุรกิจ และสมาคมธุรกิจ 

ความเขมขนของความเปนเจาของ (ownership concentration) 

ประเด็นสําคัญในเรื่องนี้คือ ปจจัยอะไรทําใหความเขมขนของความเปนเจาของตางกันไป และลักษณะ

โครงสรางที่ตางกันนี้ทําใหมีลักษณะบรรษัทภิบาลที่ตางกันอยางไร 

การศึกษาสวนใหญชี้วา ขนาดของธุรกิจจะมีสวนสําคัญในกําหนดความเขมขนของความเปนเจาของธุรกิจ 

เพราะขนาดของธุรกิจหรือการลงทุนที่ตางกันทําใหธุรกิจตองใชแหลงเงินทุนท่ีตางกัน ซึ่งแหลงเงินท่ีตางกันน้ีจะมี

ความสมบูรณของขอมูลของธุรกิจไมเทากัน จึงมีความตองการขอมูลและสัดสวนความเปนเจาของ รวมท้ังการ

กํากับดูแลตางกัน 

ทั้งนี้สามารถเรียงลําดับจากแหลงเงินทุนท่ีใชในการลงทุนขนาดตํ่าไปสูง (โดยเปรียบเทียบ) เปนดังนี ้

ก) การใชเงินทุนภายในธุรกิจขนาดเล็กใชเงินลงทุนนอยมักจะใชเงินลงทุนของเจาของธุรกิจเปนสวนใหญ 

ข)  สินเช่ือการคาเมื่อธุรกิจเริ่มขยายกิจการและหาแหลงเงินทุนภายนอก จะเริ่มหาจากผูท่ีมีความใกลชิด

ทางธุรกิจ กลุมผูขายวัตถุดิบหรือผูซื้อสินคาจะเปนแหลงเงินในรูปสินเชื่อการคาเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 
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มากกวากลุมอื่น อาจใหสินเชื่อโดยมีความตองการผลตอบแทนนอยกวาแหลงเงินกูอื่นและไมสนใจเรื่องความเปน

เจาของ 

การกูเงิน (debt finance) โดยท่ัวไปมักจะเปนธนาคาร เจาหน้ีจะมีการควบคุมบางเพราะการลงทุนมักจะ

มีขนาดใหญขึ้น ธุรกิจจะตองทําใหธนาคารเช่ือวาเปนธุรกิจที่ดี ธนาคารก็ตองการเห็นวาธุรกิจมีผลประกอบการท่ีดี

เปนเบื้องตนและสามารถควบคุมใหธุรกิจจายเงินกูคืน 

การเพิ่มทุน (equity finance) เปนการแลกการควบคุมการบริหารและความเปนเจาของกับการระดม

เงินทุนจากประชาชน ซ่ึงจะตองมีความเขมขนของความเปนเจาของลดลง ประชาชนผูถือหุนตองมีอํานาจควบคุม

ดวย 

แหลงเงินทุนขางตนกับขอมูลและความเขมขนของความเปนเจาของมีความสัมพันธกัน คือหาก

ผูประกอบการตองการลงทุนมากข้ึนมากกวาจะใชเงินลงทุนของตนเอง ผูที่จะรวมลงทุนตองมีขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

หากแหลงเงินทุนมีความคุนเคยกับธุรกิจอยูแลว เชน ผูขายวัตถุดิบ ระบบการใหขอมูลก็ไมซับซอนและอัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนก็อาจจะไมสูงนัก  แตระบบขอมูลจะมีความซับซอนข้ึนเมื่อหาแหลงเงินทุนจากภายนอกท่ีไม

คุนเคยกับธุรกิจ ซ่ึงหากเปนการกูเงินก็มักจะเปนธนาคาร ธุรกิจก็ตองใหขอมูลท่ีมีรายละเอียดแกผูใหกูมากกวาท่ี

ใหกับผูที่ทําธุรกิจดวยกัน และเม่ือตองมีการลงทุนมากขึ้นและระดมทุนจากประชาชนท่ัวไป ก็จะตองใหขอมูลท่ี

ละเอียด ถูกตองและสม่ําเสมอ จึงจะไดรับความไวใจพอที่จะใหสาธารณชนมาลงทุนดวย 

โดยท่ัวไป เมื่อตองการการลงทุนสูงขึ้น ความเขมขนของความเปนเจาของก็จะลดลง และหากมีขอมูลท่ีไม

ตองการเผยแพรแกคนอ่ืน ก็จําเปนตองใชแหลงเงินทุนภายในธุรกิจ ความเขมขนของความเปนเจาของก็จะสูง 

การกระจุกตัวของความเปนเจาของและบรรษัทภิบาล (concentration and governance) 

หากการกระจุกตัวของความเปนเจาของมีสูง เชนเปนเจาของคนเดียวหรือหุนสวนมีไมมาก ลักษณะ

บรรษัทภิบาลจะไมซับซอน เพราะโดยทั่วไปเจาของจะเปนผูจัดการธุรกิจเอง ปญหาตัวการ-ตัวแทนมีนอย 

บรรษัทภิบาลจะเปนเรื่องของการบังคับใชสัญญาในการทําธุรกิจและการจัดการ  

เมื่อมีการขยายกิจการใชเงินทุนจากผูขายวัตถุดิบ(suppliers)  หรือในรูปสินเช่ือการคา ปญหาตัวการ-

ตัวแทนก็ยังมีไมมาก  ประเด็นการอภิบาลท่ีสําคัญคือ สัญญาระหวางเจาของกับผูขายวัตถุดิบแตมีงานศึกษาพบวา 

ถาตลาดการเงินพัฒนาและระบบกฎหมายดี ธุรกิจจะใชสินเช่ือทางการคาเปนแหลงทุนนอยลง เพราะความ

ไดเปรียบของแหลงเงินทุนนี้ลดลง 

เมื่อธุรกิจใหญขึ้น การถายอํานาจการบริหารจะมีมากข้ึน การอภิบาลจึงมีความซับซอนมากขึ้น นอกจาก

จะมีความเก่ียวพันทางการคาดังกลาวขางตนแลว ยังตองมีสัญญาระหวางผูบริหารกับเจาของหรือผูถือหุนดวย 

ดังน้ันขอมูลและกฎหมายมีผลตอลักษณะของการหาแหลงเงินทุนและโครงสรางความเปนเจาของ โดยมีงานศึกษา
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สาธารณะชนนอย แตเมื่อธุรกิจขยายตัวก็เร่ิมมีปญหาตัวการ-ตัวแทน เพราะวามีการหาทุนจากภายนอกมากขึ้น ผู

ลงทุนกับฝายบริหารเปนคนละกลุมกันสถาบันบรรษัทภิบาลเร่ิมมีความซับซอนขึ้น 

ในประเทศที่ธุรกิจใชธนาคารเปนแหลงเงินกูท่ีสําคัญ ก็มักจะมีการเปดเผยขอมูลและระบบบรรษัทภิบาลท่ี

ชัดเจนนอยกวาประเทศท่ีพึ่งการระดมเงินผานตลาดหลักทรัพยเปนหลัก เพราะตลาดหลักทรัพยจะมีกฎเกณฑใน

การคัดเลือกธุรกิจ การเปดเผยขอมูล การกํากับดูแลที่ชัดเจน เพื่อคุมครองผูลงทุนซ่ึงเปนสาธารณชน 

หากกลไกรัฐออนแอในการอภิบาล เชน การบังคับสัญญาตามกฎหมายทําไดยาก หรือมีปญหาในการให

ขอมูล สถาบันที่ เปนทางการก็จะทํางานไดไมดี บทบาทของสถาบันของเอกชนหรือท่ีไมเปนทางการจะมี

ความสําคัญมากขึ้น  

อยางไรก็ตามการสรางสถาบันท่ีเปนทางการจะใหประโยชนระยะยาวกับระบบบรรษัทภิบาล โดยทั่วไป

ตองมีการพัฒนาสถาบันหลายประเภทไปพรอมๆกัน ท้ังกฎหมาย การกํากับภายในธุรกิจ การใหขอมูลทางการเงิน

และการลงทุน และองคกรกํากับดูแล ซึ่งการพัฒนาสถาบันบรรษัทภิบาลตางๆใหสมบูรณไมใชเรื่องงาย นโยบายที่

ชัดเจนและการสนับสนุนทางการเมืองจึงเปนส่ิงสําคัญไมนอยกวาสถาบันอื่นๆ 

บรรษัทภิบาลโดยเอกชนและไมเปนทางการ 

เปนระบบการอภิบาลธุรกิจที่ไมเปนทางการ อาจจะมีกฎหมายรัฐรองรับหรือไมมีก็ได ระบบนี้มีลักษณะท่ี

สําคัญสามลักษณะ คือ ความเขมขนของความเปนเจาของ กลุมธุรกิจ และสมาคมธุรกิจ 

ความเขมขนของความเปนเจาของ (ownership concentration) 

ประเด็นสําคัญในเรื่องนี้คือ ปจจัยอะไรทําใหความเขมขนของความเปนเจาของตางกันไป และลักษณะ

โครงสรางที่ตางกันนี้ทําใหมีลักษณะบรรษัทภิบาลที่ตางกันอยางไร 

การศึกษาสวนใหญชี้วา ขนาดของธุรกิจจะมีสวนสําคัญในกําหนดความเขมขนของความเปนเจาของธุรกิจ 

เพราะขนาดของธุรกิจหรือการลงทุนที่ตางกันทําใหธุรกิจตองใชแหลงเงินทุนท่ีตางกัน ซึ่งแหลงเงินท่ีตางกันน้ีจะมี

ความสมบูรณของขอมูลของธุรกิจไมเทากัน จึงมีความตองการขอมูลและสัดสวนความเปนเจาของ รวมท้ังการ

กํากับดูแลตางกัน 

ทั้งนี้สามารถเรียงลําดับจากแหลงเงินทุนท่ีใชในการลงทุนขนาดตํ่าไปสูง (โดยเปรียบเทียบ) เปนดังนี ้

ก) การใชเงินทุนภายในธุรกิจขนาดเล็กใชเงินลงทุนนอยมักจะใชเงินลงทุนของเจาของธุรกิจเปนสวนใหญ 

ข)  สินเช่ือการคาเมื่อธุรกิจเริ่มขยายกิจการและหาแหลงเงินทุนภายนอก จะเริ่มหาจากผูท่ีมีความใกลชิด

ทางธุรกิจ กลุมผูขายวัตถุดิบหรือผูซื้อสินคาจะเปนแหลงเงินในรูปสินเชื่อการคาเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 
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มากกวากลุมอื่น อาจใหสินเชื่อโดยมีความตองการผลตอบแทนนอยกวาแหลงเงินกูอื่นและไมสนใจเรื่องความเปน

เจาของ 

การกูเงิน (debt finance) โดยท่ัวไปมักจะเปนธนาคาร เจาหน้ีจะมีการควบคุมบางเพราะการลงทุนมักจะ

มีขนาดใหญขึ้น ธุรกิจจะตองทําใหธนาคารเช่ือวาเปนธุรกิจที่ดี ธนาคารก็ตองการเห็นวาธุรกิจมีผลประกอบการท่ีดี

เปนเบื้องตนและสามารถควบคุมใหธุรกิจจายเงินกูคืน 

การเพิ่มทุน (equity finance) เปนการแลกการควบคุมการบริหารและความเปนเจาของกับการระดม

เงินทุนจากประชาชน ซ่ึงจะตองมีความเขมขนของความเปนเจาของลดลง ประชาชนผูถือหุนตองมีอํานาจควบคุม

ดวย 

แหลงเงินทุนขางตนกับขอมูลและความเขมขนของความเปนเจาของมีความสัมพันธกัน คือหาก

ผูประกอบการตองการลงทุนมากข้ึนมากกวาจะใชเงินลงทุนของตนเอง ผูที่จะรวมลงทุนตองมีขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

หากแหลงเงินทุนมีความคุนเคยกับธุรกิจอยูแลว เชน ผูขายวัตถุดิบ ระบบการใหขอมูลก็ไมซับซอนและอัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนก็อาจจะไมสูงนัก  แตระบบขอมูลจะมีความซับซอนข้ึนเมื่อหาแหลงเงินทุนจากภายนอกท่ีไม

คุนเคยกับธุรกิจ ซ่ึงหากเปนการกูเงินก็มักจะเปนธนาคาร ธุรกิจก็ตองใหขอมูลท่ีมีรายละเอียดแกผูใหกูมากกวาท่ี

ใหกับผูที่ทําธุรกิจดวยกัน และเม่ือตองมีการลงทุนมากข้ึนและระดมทุนจากประชาชนท่ัวไป ก็จะตองใหขอมูลท่ี

ละเอียด ถูกตองและสม่ําเสมอ จึงจะไดรับความไวใจพอที่จะใหสาธารณชนมาลงทุนดวย 

โดยท่ัวไป เมื่อตองการการลงทุนสูงขึ้น ความเขมขนของความเปนเจาของก็จะลดลง และหากมีขอมูลท่ีไม

ตองการเผยแพรแกคนอ่ืน ก็จําเปนตองใชแหลงเงินทุนภายในธุรกิจ ความเขมขนของความเปนเจาของก็จะสูง 

การกระจุกตัวของความเปนเจาของและบรรษัทภิบาล (concentration and governance) 

หากการกระจุกตัวของความเปนเจาของมีสูง เชนเปนเจาของคนเดียวหรือหุนสวนมีไมมาก ลักษณะ

บรรษัทภิบาลจะไมซับซอน เพราะโดยทั่วไปเจาของจะเปนผูจัดการธุรกิจเอง ปญหาตัวการ-ตัวแทนมีนอย 

บรรษัทภิบาลจะเปนเรื่องของการบังคับใชสัญญาในการทําธุรกิจและการจัดการ  

เมื่อมีการขยายกิจการใชเงินทุนจากผูขายวัตถุดิบ(suppliers)  หรือในรูปสินเช่ือการคา ปญหาตัวการ-

ตัวแทนก็ยังมีไมมาก  ประเด็นการอภิบาลท่ีสําคัญคือ สัญญาระหวางเจาของกับผูขายวัตถุดิบแตมีงานศึกษาพบวา 

ถาตลาดการเงินพัฒนาและระบบกฎหมายดี ธุรกิจจะใชสินเชื่อทางการคาเปนแหลงทุนนอยลง เพราะความ

ไดเปรียบของแหลงเงินทุนนี้ลดลง 

เมื่อธุรกิจใหญขึ้น การถายอํานาจการบริหารจะมีมากข้ึน การอภิบาลจึงมีความซับซอนมากขึ้น นอกจาก

จะมีความเก่ียวพันทางการคาดังกลาวขางตนแลว ยังตองมีสัญญาระหวางผูบริหารกับเจาของหรือผูถือหุนดวย 

ดังน้ันขอมูลและกฎหมายมีผลตอลักษณะของการหาแหลงเงินทุนและโครงสรางความเปนเจาของ โดยมีงานศึกษา
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เชิงประจักษชี้ถึงความสัมพันธระหวางความเขมแข็งของสถาบันการเงินกับความเปนเจาของโดยหากสถาบัน

การเงินมีความเขมแข็งการกระจุกตัวของความเปนเจาของจะลดลง 

ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลวมีความแตกตางในเรื่องความเขมขนของความเปนเจาของ

อยางเปนระบบ ประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายไดประชาชาติตํ่า ธุรกิจจะมีการกระจุกตัวของความเปนเจาของสูง โดย

การเปนธุรกิจใหญกระจายความเปนเจาของในประเทศเหลานี้เปนขอยกเวนมากกวาเปนกรณีท่ัวไป สวนประเทศ

พัฒนาแลวมักจะมีการปกปองนักลงทุนรายยอยที่ชัดเจน การกระจายทุนมีมากจึงมีการกระจุกตัวของความเปน

เจาของนอยกวา แตก็มีประเทศพัฒนาแลวบางประเทศเหมือนกัน เชน ประเทศเยอรมนี สวีเดนที่มีความกระจุกตัว

สูงอยางไรก็ตามประเทศพัฒนาแลวเหลานี้ก็เปดทางเลือกวาจะใชแหลงทุนอยางไรท่ีจะมีผลตอความเปนเจาของให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของธุรกิจ 

ขอดีของการกระจุกตัวของความเปนเจาของที่สําคัญ คือมีความไดเปรียบท่ีทําใหการควบคุมและมีสิทธิมี

เสียงในธุรกิจโดยไมตองพึ่งกฎหมายและมีขอมูลการบริหารท่ีดีรวมท้ังมีแรงจูงใจที่จะลงทุนเพื่อติดตามผลงานของ

ฝายบริหารและมีความสามารถที่จะดําเนินการไดรวดเร็วหากวามีปญหา ไมตองอาศัยกระบวนการทางศาล 

สวนท่ีเปนจุดออนคือ มีตนทุนในการติดตามประเมินผล แรงจูงใจของผูถือหุนรายใหญอาจไมใช

ประสิทธิภาพของธุรกิจ แตเปนประโยชนสวนตนท่ีขัดกับผูถือหุนรายยอยหรือสวัสดิการสังคมได  นอกจากนี้แรง

กดดันจากภายนอกของการเขาครอบครองกิจการ (take over) มีนอยทําใหการบริหารงานไมคํานึงถึงประสิทธิ-

ภาพมากเทาที่ควร 

ในดานนโยบายหากมีความเขมขนในผูถือหุนตองสรางระบบท่ียังคงใหผลดีที่ผูถือหุนจะดูแลการบริหารได 

แตตองขจัดผลเสียท่ีจะเอาเปรียบผูถือหุนรายยอยได ผลท่ีการศึกษาของธนาคารโลกช้ีวา หากผูถือหุนรายใหญมี

แรงจูงใจท่ีจะดูแลธุรกิจใหมีผลกําไรที่ดี และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอื่นเชน ผูถือหุนรายยอย มีบทบาทในการติดตาม

การบริหารของธรุกิจ ธุรกิจท่ีมีการกระจุกตัวของความเปนเจาของ ก็จะมีผลประกอบการที่ดี ดังน้ันระบบกฎหมาย

จะชวยเสริมใหมีบรรษัทภิบาลท่ีดีได แมวาจะมีการกระจุกตัวของความเปนเจาของที่เขมขน 

กลุมธุรกิจ (business group) กับบรรษัทภิบาล 

โครงสรางธุรกิจในหลายประเทศเปนกลุมท่ีมีบริษัทในเครือหลายบริษัทในหลายธุรกิจภายใตการบริหาร

จากสวนกลางหรือบริษัทแม โดยเครื่องมือในการอภิบาลบริษัทในกลุมคือ การลงทุนในหุนของบริษัทในกลุมธุรกิจ

เดียวกัน(equity holding) และการมีกรรมการอํานวยการบางสวนรวมกันที่เปนคนในบริษัทของกลุมธุรกิจเดียวกัน 

 ตัวอยางในประเทศไทยเชน กลุมชินวัตร กลุมเจริญโภคภัณฑ กลุมปูนซิเมนตในเกาหลีใต คือ แชโบล 

(chaebol) โดยกลุมธุรกิจแตละกลุมจะมีความแตกตางวาเปนกลุมเล็ก กลุมใหญ มีธนาคารเปนแกนหรือไม บริษัท

แมมีการควบคุมมากหรือนอยอยางไร 
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พัฒนา 

งานวิจัยของธนาคารโลกศึกษาตลาดหลักทรัพยประเทศตางๆ สรุปวา ธุรกิจที่เปนกลุมเดียวกันในลักษณะ

นี้มีบทบาทมากข้ึน โดยมีสัดสวนของสินทรัพยจดทะเบียนในตลาดเพิ่มจากรอยละ 52 ในป 2533 เปนรอยละ 59 

ในป 2540 ท้ังนี้ในประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย ตระกูล 15 ตระกูลแรกจะมีสัดสวนรอยละ 50 ของ

สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมากกวารอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

กลุมธุรกิจน้ีมีขอดีตอระบบบรรษัทภิบาล คือกลุมธุรกิจจะเปนการทดแทนระบบตลาดในกรณีที่ตลาดทุนมี

ความออนแอโดยบริษัทแมเปนผู จัดหาทุนและใหความชวยเหลือเมื่อมีปญหา และควบคุมฝายบริหารใหมี

ประสิทธิภาพ 

แตก็มีขอดอย คือ การบริหารมักจะขึ้นอยูกับคนไมก่ีคน ซ่ึงหากไมมีแรงจูงใจท่ีดีพอ ก็จะกลับเปนผูที่นํา

เงินลงทุนไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพได การกํากับดูแลทําไดยากเพราะมีธุรกรรมภายในกลุมมาก  นอกจากนี้การ

เปนกลุมธุรกิจมีทรัพยากรมากพอ ทําใหลดแรงกดดันจากการถูกครอบครองกิจการ (take over) ผลก็คือธุรกิจจะ

บริหารอยางไมมีประสิทธิภาพได 

ในแงของหลักฐานเชิงประจักษ แสดงความเปนไปไดท้ังบวกและลบตอบรรษัทภิบาล เชนในอินเดีย ชิลี 

พบวากลุมธุรกิจแบบน้ีมีประสิทธิภาพกวาธุรกิจทั่วไป และมีการสรางธุรกิจใหมๆ ในขณะท่ีในรัสเซีย คาซัคสถาน 

กลุมธุรกิจกลับทําใหเกิดการผูกขาด จึงปดโอกาสของธุรกิจอ่ืน บางกรณีมีลักษณะอุปถัมภในประเทศเอเชีย

ตะวันออกพบวาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยของกลุมธุรกิจใหญท่ีมีการกระจายหุนนอยโดยมีโครงสรางเปนปรา

มิดจะมีราคาตํ่า 

ประเด็นในเรื่องน้ีคือทําอยางไรใหใชขอดีของกลุมธุรกิจและลดขอเสียลง ทางหน่ึงคือใหมีการแขงขันจาก

ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อกดดันใหธุรกิจมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อผลประกอบการท่ีดี  ในอินเดียพบวาธุรกิจ

ที่มีตางชาติมีสัดสวนเจาของสูงจะมีผลตอบแทนทางการเงินดีกวาธุรกิจท่ีไมมีการลงทุนจากตางชาติ 

สมาคมธุรกิจกับบรรษัทภิบาล 

สมาคมธุรกิจเปนการรวมกันของกลุมวิชาชีพหรือธุรกิจ สรางพันธมิตรระหวางธุรกิจ ลักษณะของสมาคม

ธุรกิจจะมีทั้งเปนอุตสาหกรรมรายสาขาหรือหลายประเภทรวมกัน เชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม

อุตสาหกรรมแตละสาขา ถาหากเปนการรวมตัวของธุรกิจขนาดใหญมักจะเปนสมาคมที่เปนทางการ หากเปน

วิสาหกิจขนาดเล็กมักจะไมเปนทางการซึ่งมีแพรหลายท้ังในประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา มีท้ังที่สมัครใจและ

การที่รัฐบังคับ ทั้งน้ีไมมีหลกัฐานท่ีชัดเจนวาสมัครใจกับรัฐบังคับอยางไหนดีกวากัน 

สมาคมธุรกิจสามารถลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลได โดยเปนการเพิ่มโทษดานชื่อเสียงหากมีการ

อภิบาลที่ไมดี (reputation penalties) เชน หากธุรกิจใดมีความไมซ่ือตรงหรือบริหารงานไมดี คนในวงการจะรูได

งายข้ึน ทําใหธุรกิจนั้นประกอบกิจการไดยาก เปนแรงผลักดันใหมีบรรษัทภิบาลที่ดีสมาคมยังอาจลดตนทุนในความ

ขัดแยงทางการคา โดยการเจรจาในกลุมสมาชิกหรือทํากฎเกณฑที่ชัดเจนเพื่อลดปญหา 
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เชิงประจักษชี้ถึงความสัมพันธระหวางความเขมแข็งของสถาบันการเงินกับความเปนเจาของโดยหากสถาบัน

การเงินมีความเขมแข็งการกระจุกตัวของความเปนเจาของจะลดลง 

ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลวมีความแตกตางในเรื่องความเขมขนของความเปนเจาของ

อยางเปนระบบ ประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายไดประชาชาติตํ่า ธุรกิจจะมีการกระจุกตัวของความเปนเจาของสูง โดย

การเปนธุรกิจใหญกระจายความเปนเจาของในประเทศเหลานี้เปนขอยกเวนมากกวาเปนกรณีท่ัวไป สวนประเทศ

พัฒนาแลวมักจะมีการปกปองนักลงทุนรายยอยที่ชัดเจน การกระจายทุนมีมากจึงมีการกระจุกตัวของความเปน

เจาของนอยกวา แตก็มีประเทศพัฒนาแลวบางประเทศเหมือนกัน เชน ประเทศเยอรมนี สวีเดนที่มีความกระจุกตัว

สูงอยางไรก็ตามประเทศพัฒนาแลวเหลานี้ก็เปดทางเลือกวาจะใชแหลงทุนอยางไรท่ีจะมีผลตอความเปนเจาของให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของธุรกิจ 

ขอดีของการกระจุกตัวของความเปนเจาของที่สําคัญ คือมีความไดเปรียบท่ีทําใหการควบคุมและมีสิทธิมี

เสียงในธุรกิจโดยไมตองพึ่งกฎหมายและมีขอมูลการบริหารท่ีดีรวมท้ังมีแรงจูงใจที่จะลงทุนเพื่อติดตามผลงานของ

ฝายบริหารและมีความสามารถที่จะดําเนินการไดรวดเร็วหากวามีปญหา ไมตองอาศัยกระบวนการทางศาล 

สวนท่ีเปนจุดออนคือ มีตนทุนในการติดตามประเมินผล แรงจูงใจของผูถือหุนรายใหญอาจไมใช

ประสิทธิภาพของธุรกิจ แตเปนประโยชนสวนตนท่ีขัดกับผูถือหุนรายยอยหรือสวัสดิการสังคมได  นอกจากนี้แรง

กดดันจากภายนอกของการเขาครอบครองกิจการ (take over) มีนอยทําใหการบริหารงานไมคํานึงถึงประสิทธิ-

ภาพมากเทาที่ควร 

ในดานนโยบายหากมีความเขมขนในผูถือหุนตองสรางระบบท่ียังคงใหผลดีที่ผูถือหุนจะดูแลการบริหารได 

แตตองขจัดผลเสียท่ีจะเอาเปรียบผูถือหุนรายยอยได ผลท่ีการศึกษาของธนาคารโลกช้ีวา หากผูถือหุนรายใหญมี

แรงจูงใจท่ีจะดูแลธุรกิจใหมีผลกําไรที่ดี และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอื่นเชน ผูถือหุนรายยอย มีบทบาทในการติดตาม

การบริหารของธรุกิจ ธุรกิจท่ีมีการกระจุกตัวของความเปนเจาของ ก็จะมีผลประกอบการที่ดี ดังน้ันระบบกฎหมาย

จะชวยเสริมใหมีบรรษัทภิบาลท่ีดีได แมวาจะมีการกระจุกตัวของความเปนเจาของที่เขมขน 

กลุมธุรกิจ (business group) กับบรรษัทภิบาล 

โครงสรางธุรกิจในหลายประเทศเปนกลุมท่ีมีบริษัทในเครือหลายบริษัทในหลายธุรกิจภายใตการบริหาร

จากสวนกลางหรือบริษัทแม โดยเครื่องมือในการอภิบาลบริษัทในกลุมคือ การลงทุนในหุนของบริษัทในกลุมธุรกิจ

เดียวกัน(equity holding) และการมีกรรมการอํานวยการบางสวนรวมกันที่เปนคนในบริษัทของกลุมธุรกิจเดียวกัน 

 ตัวอยางในประเทศไทยเชน กลุมชินวัตร กลุมเจริญโภคภัณฑ กลุมปูนซิเมนตในเกาหลีใต คือ แชโบล 

(chaebol) โดยกลุมธุรกิจแตละกลุมจะมีความแตกตางวาเปนกลุมเล็ก กลุมใหญ มีธนาคารเปนแกนหรือไม บริษัท

แมมีการควบคุมมากหรือนอยอยางไร 
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พัฒนา 

งานวิจัยของธนาคารโลกศึกษาตลาดหลักทรัพยประเทศตางๆ สรุปวา ธุรกิจที่เปนกลุมเดียวกันในลักษณะ

นี้มีบทบาทมากข้ึน โดยมีสัดสวนของสินทรัพยจดทะเบียนในตลาดเพิ่มจากรอยละ 52 ในป 2533 เปนรอยละ 59 

ในป 2540 ท้ังนี้ในประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย ตระกูล 15 ตระกูลแรกจะมีสัดสวนรอยละ 50 ของ

สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมากกวารอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

กลุมธุรกิจน้ีมีขอดีตอระบบบรรษัทภิบาล คือกลุมธุรกิจจะเปนการทดแทนระบบตลาดในกรณีที่ตลาดทุนมี

ความออนแอโดยบริษัทแมเปนผู จัดหาทุนและใหความชวยเหลือเมื่อมีปญหา และควบคุมฝายบริหารใหมี

ประสิทธิภาพ 

แตก็มีขอดอย คือ การบริหารมักจะขึ้นอยูกับคนไมก่ีคน ซ่ึงหากไมมีแรงจูงใจท่ีดีพอ ก็จะกลับเปนผูท่ีนํา

เงินลงทุนไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพได การกํากับดูแลทําไดยากเพราะมีธุรกรรมภายในกลุมมาก  นอกจากนี้การ

เปนกลุมธุรกิจมีทรัพยากรมากพอ ทําใหลดแรงกดดันจากการถูกครอบครองกิจการ (take over) ผลก็คือธุรกิจจะ

บริหารอยางไมมีประสิทธิภาพได 

ในแงของหลักฐานเชิงประจักษ แสดงความเปนไปไดท้ังบวกและลบตอบรรษัทภิบาล เชนในอินเดีย ชิลี 

พบวากลุมธุรกิจแบบน้ีมีประสิทธิภาพกวาธุรกิจทั่วไป และมีการสรางธุรกิจใหมๆ ในขณะท่ีในรัสเซีย คาซัคสถาน 

กลุมธุรกิจกลับทําใหเกิดการผูกขาด จึงปดโอกาสของธุรกิจอ่ืน บางกรณีมีลักษณะอุปถัมภในประเทศเอเชีย

ตะวันออกพบวาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยของกลุมธุรกิจใหญท่ีมีการกระจายหุนนอยโดยมีโครงสรางเปนปรา

มิดจะมีราคาตํ่า 

ประเด็นในเรื่องน้ีคือทําอยางไรใหใชขอดีของกลุมธุรกิจและลดขอเสียลง ทางหน่ึงคือใหมีการแขงขันจาก

ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อกดดันใหธุรกิจมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อผลประกอบการท่ีดี  ในอินเดียพบวาธุรกิจ

ที่มีตางชาติมีสัดสวนเจาของสูงจะมีผลตอบแทนทางการเงินดีกวาธุรกิจท่ีไมมีการลงทุนจากตางชาติ 

สมาคมธุรกิจกับบรรษัทภิบาล 

สมาคมธุรกิจเปนการรวมกันของกลุมวิชาชีพหรือธุรกิจ สรางพันธมิตรระหวางธุรกิจ ลักษณะของสมาคม

ธุรกิจจะมีทั้งเปนอุตสาหกรรมรายสาขาหรือหลายประเภทรวมกัน เชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม

อุตสาหกรรมแตละสาขา ถาหากเปนการรวมตัวของธุรกิจขนาดใหญมักจะเปนสมาคมที่เปนทางการ หากเปน

วิสาหกิจขนาดเล็กมักจะไมเปนทางการซึ่งมีแพรหลายท้ังในประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา มีท้ังที่สมัครใจและ

การที่รัฐบังคับ ทั้งน้ีไมมีหลกัฐานท่ีชัดเจนวาสมัครใจกับรัฐบังคับอยางไหนดีกวากัน 

สมาคมธุรกิจสามารถลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลได โดยเปนการเพิ่มโทษดานช่ือเสียงหากมีการ

อภิบาลที่ไมดี (reputation penalties) เชน หากธุรกิจใดมีความไมซ่ือตรงหรือบริหารงานไมดี คนในวงการจะรูได

งายข้ึน ทําใหธุรกิจนั้นประกอบกิจการไดยาก เปนแรงผลักดันใหมีบรรษัทภิบาลที่ดีสมาคมยังอาจลดตนทุนในความ

ขัดแยงทางการคา โดยการเจรจาในกลุมสมาชิกหรือทํากฎเกณฑที่ชัดเจนเพื่อลดปญหา 
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พัฒนา 

บทบาทของสมาคมธุรกิจที่เปนประโยชนตอสังคม คือ 

ก) สนับสนุนการทํางานของตลาด (market-supporting functions) เปนผูเจรจากับรัฐบาล รวมถึงเปน

ชองทางและประสานงานเพื่อใหมีสินคาสาธารณะท่ีเหมาะสม เชน การกําหนดกรรมสิทธ์ิ การพัฒนาการจัดการ

ของราชการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ข) เสริมหรือทดแทนหนาท่ีของตลาด (market-complementing and substituting functions) ชวย

ในกรณีท่ีมีความลมเหลวของระบบตลาด เชน ลดตนทุนในการหาขอมูลดานตางๆ รวมท้ังการหาคูคา หรือการ

ลงโทษหากมีการผิดสัญญา 

สมาคมธุรกิจน้ีจะพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยในแตละสังคมความ

ตองการและบทบาทจะตางกันไป เชน ในรัสเซียที่เพิ่งเขาสูระบบธุรกิจแบบตลาดไดไมนานนัก ขาวสารขอมูลเปน

ปจจัยสําคัญท่ีธุรกิจมีความตองการมาก กลุมสมาคมธุรกิจจึงมีความชํานาญดานการจัดหาและกระจายขอมูลเพื่อ

การดําเนินธุรกิจใหแกสมาชิก 

ในประเทศโบลิเวียท่ีมีการพัฒนาทางธุรกิจมากกวารัสเซีย ก็จะมีความชํานาญในการใหบริการธุรกิจเพื่อ

เปนทางเลือกของการพัฒนาธุรกิจ เชน การเปนที่ปรึกษาธุรกิจสําหรับธุรกิจใหม และการหาพนักงานใหมใหธุรกิจที่

ตองการ ในกรณีของโบลิเวียนี้ สมาชิกของสมาคมจะใชเวลาในการจัดตั้งธุรกิจ 41 วัน แตถาไมเปนสมาชิกของ

สมาคมจะใชเวลา 65 วัน และลดเวลาในการหาคนงานโดยสมาชิกของสมาคมจะหาคนงานใหมไดใน 36 วัน สวน

ธุรกิจที่ไมไดเปนสมาชิกจะใชเวลา 51 วัน 

ปจจัยที่ทําใหสมาคมธุรกิจเขมแข็งคือ การมีประสิทธิภาพในการประสานงานภายใน ผลประโยชนท่ี

สมาชิกจะไดรับมาก และความหนาแนนของสมาชิกมีสูง สวนปจจัยภายนอก คือ สภาพแวดลอมของธุรกิจท่ีมีการ

แขงขันและกฎเกณฑที่ดีของรัฐ ซึ่งกฎเกณฑของรัฐอาจจะมีผลตอจํานวนสมาชิกของสมาคม มีการจํากัดบทบาท

ของสมาคมและสรางปญหาการฉอราษฎรบังหลวงได 

สถาบันบรรษัทภิบาลที่เปนทางการ 

ลักษณะการอภิบาลนี้ใชระบบท่ีเปนทางการมีกฎหมายหรือขอบังคับท่ีชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรและ

กํากับการใชอํานาจในการจัดหาทุนและใชทรัพยากรของธุรกิจโดยแตละสถาบันมักจะมีความชํานาญเฉพาะดาน 

สถาบันนี้อาจแยกไดเปนภายในธุรกิจและภายนอกองคกรธุรกิจ 

สถาบันภายในธุรกิจ คือ ระเบียบของธุรกิจคณะกรรมการอํานวยการการประชุมผูถือหุน และ การให

ผลตอบแทนผูบริหารและพนักงานและการกํากับดูแลภายในธุรกิจ 
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สถาบันภายนอกธุรกิจ คือ กฎหมายธุรกิจและกฎหมายลมละลาย (corporate and bankruptcy law)

องคกรกํากับดูแล (regulators) บริษัทจัดลําดับความนาเช่ือถือ บริษัทตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน กฎหมาย

ทางการเงินและกฎเกณฑของตลาดการเงิน ส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ 

หากแยกประเภทของสถาบันตามลักษณะบทบาทหนาที่ อาจแบงไดเปน 

การลดชองวางของขาวสารขอมูล เชน กฎหมายการเปดเผยขอมูล บริษัทตรวจบัญชี สถาบันการเงินและ

สถาบันการลงทุน 

การลดตนทุนของความขัดแยงทางธุรกิจเชน กฎหมายธุรกิจและกฎหมายลมละลาย สถาบันตุลาการ 

ค) การกํากับแรงจูงใจใหไปในทิศทางที่เหมาะสม แกปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางเจาของ

กับฝายบริหาร เชน คณะกรรมการอํานวยการ  

ทั้งนี้เงื่อนไขท่ีทําใหสถาบันตางๆทํางานไดสําเร็จคือ ขอมูลตองทันสมัย ถูกตอง เอกสารตองอยูในรูปแบบ

ที่ใชในทางกฎหมายไดองคกรท่ีสรางโดยเอกชนตองมีคุณภาพ การบังคับใชตองยุติธรรมโดยรัฐจะมีบทบาทสําคัญ

ในการลดตนทุน สรางแรงจูงใจและการบังคับ (enforcement) 

ในสวนน้ีจะอภิปรายสถาบันบรรษัทภิบาลที่ สําคัญคือ กฎหมายกับการปกปองผู มีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการอํานวยการ สถาบันใหขอมูลนักลงทุน และสถาบันตัวกลางทางการเงิน 

กฎหมายและการปกปองผูมีสวนไดสวนเสีย 

บทบาทสําคัญของกฎหมายในดานน้ีคือ การกําหนดจัดสรรอํานาจการควบคุมระหวางผูบริหารหรือผูถือ

หุนท่ีมีอํานาจการบริหารกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เชน ผูลงทุน เจาหน้ี พนักงานและสังคม ซ่ึงจะทําใหมีความ

ชัดเจนในเรื่องของทรัพยสินและการควบคุม และการลดตนทุนของความขัดแยงทางธุรกิจ 

ขนาดของการคุมครองคือ การที่กฎหมายจะใหอํานาจศาลในการบังคับสัญญา การยึดทรัพย  การยึดหรือ

แทรกแซงอํานาจของฝายบริหารมากนอยแคไหนมีการศึกษาวาความเขมแข็งของการคุมครองมีผลตอขนาดของ

ธุรกิจ โดยการศึกษากรณีของประเทศยุโรป ประเทศที่มีการปกปองตํ่าจะมีขนาดของธุรกิจเล็ก ซ่ึงประเทศกรีซมี

การปกปองนอยที่สุด ธุรกิจก็มีขนาดเล็กท่ีสุด สวนอังกฤษท่ีมีการปกปองมากท่ีสุด ธุรกิจมีขนาดใหญท่ีสุดในกลุม

ประเทศที่ศึกษา 

ตัวชี้วัดการปกปองทางกฎหมาย คือ การวัดวากฎหมายใหอํานาจที่จะโอนอํานาจจากภายในธุรกิจไปยัง

สถาบันการเงินหรือผูลงทุนมากนอยเพียงใด มักใชตัวช้ีวัดสองตัวนี้คือขนาดที่กฎหมายใหผูถือหุนรายยอยภายนอก 

มีอํานาจกํากับ/ควบคุม/จํากัดฝายบริหารภายในธุรกิจเพียงใด โดยมีตนทุนตํ่าเพียงใดและกฎหมายลมละลายโอน

อํานาจใหเจาหน้ีมากเพียงใดเม่ือธุรกิจไมสามารถจะชําระหนี้ได 
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พัฒนา 

บทบาทของสมาคมธุรกิจที่เปนประโยชนตอสังคม คือ 

ก) สนับสนุนการทํางานของตลาด (market-supporting functions) เปนผูเจรจากับรัฐบาล รวมถึงเปน

ชองทางและประสานงานเพ่ือใหมีสินคาสาธารณะท่ีเหมาะสม เชน การกําหนดกรรมสิทธ์ิ การพัฒนาการจัดการ

ของราชการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ข) เสริมหรือทดแทนหนาท่ีของตลาด (market-complementing and substituting functions) ชวย

ในกรณีท่ีมีความลมเหลวของระบบตลาด เชน ลดตนทุนในการหาขอมูลดานตางๆ รวมทั้งการหาคูคา หรือการ

ลงโทษหากมีการผิดสัญญา 

สมาคมธุรกิจนี้จะพัฒนาไปตามสภาพการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยในแตละสังคมความ

ตองการและบทบาทจะตางกันไป เชน ในรัสเซียที่เพิ่งเขาสูระบบธุรกิจแบบตลาดไดไมนานนัก ขาวสารขอมูลเปน

ปจจัยสําคัญท่ีธุรกิจมีความตองการมาก กลุมสมาคมธุรกิจจึงมีความชํานาญดานการจัดหาและกระจายขอมูลเพื่อ

การดําเนินธุรกิจใหแกสมาชิก 

ในประเทศโบลิเวียท่ีมีการพัฒนาทางธุรกิจมากกวารัสเซีย ก็จะมีความชํานาญในการใหบริการธุรกิจเพื่อ

เปนทางเลือกของการพัฒนาธุรกิจ เชน การเปนที่ปรึกษาธุรกิจสําหรับธุรกิจใหม และการหาพนักงานใหมใหธุรกิจที่

ตองการ ในกรณีของโบลิเวียนี้ สมาชิกของสมาคมจะใชเวลาในการจัดตั้งธุรกิจ 41 วัน แตถาไมเปนสมาชิกของ

สมาคมจะใชเวลา 65 วัน และลดเวลาในการหาคนงานโดยสมาชิกของสมาคมจะหาคนงานใหมไดใน 36 วัน สวน

ธุรกิจที่ไมไดเปนสมาชิกจะใชเวลา 51 วัน 

ปจจัยที่ทําใหสมาคมธุรกิจเขมแข็งคือ การมีประสิทธิภาพในการประสานงานภายใน ผลประโยชนท่ี

สมาชิกจะไดรับมาก และความหนาแนนของสมาชิกมีสูง สวนปจจัยภายนอก คือ สภาพแวดลอมของธุรกิจท่ีมีการ

แขงขันและกฎเกณฑท่ีดีของรัฐ ซึ่งกฎเกณฑของรัฐอาจจะมีผลตอจํานวนสมาชิกของสมาคม มีการจํากัดบทบาท

ของสมาคมและสรางปญหาการฉอราษฎรบังหลวงได 

สถาบันบรรษัทภิบาลที่เปนทางการ 

ลักษณะการอภิบาลนี้ใชระบบท่ีเปนทางการมีกฎหมายหรือขอบังคับท่ีชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรและ

กํากับการใชอํานาจในการจัดหาทุนและใชทรัพยากรของธุรกิจโดยแตละสถาบันมักจะมีความชํานาญเฉพาะดาน 

สถาบันนี้อาจแยกไดเปนภายในธุรกิจและภายนอกองคกรธุรกิจ 

สถาบันภายในธุรกิจ คือ ระเบียบของธุรกิจคณะกรรมการอํานวยการการประชุมผูถือหุน และ การให

ผลตอบแทนผูบริหารและพนักงานและการกํากับดูแลภายในธุรกิจ 
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สถาบันภายนอกธุรกิจ คือ กฎหมายธุรกิจและกฎหมายลมละลาย (corporate and bankruptcy law)

องคกรกํากับดูแล (regulators) บริษัทจัดลําดับความนาเช่ือถือ บริษัทตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน กฎหมาย

ทางการเงินและกฎเกณฑของตลาดการเงิน ส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ 

หากแยกประเภทของสถาบันตามลักษณะบทบาทหนาที่ อาจแบงไดเปน 

การลดชองวางของขาวสารขอมูล เชน กฎหมายการเปดเผยขอมูล บริษัทตรวจบัญชี สถาบันการเงินและ

สถาบันการลงทุน 

การลดตนทุนของความขัดแยงทางธุรกิจเชน กฎหมายธุรกิจและกฎหมายลมละลาย สถาบันตุลาการ 

ค) การกํากับแรงจูงใจใหไปในทิศทางที่เหมาะสม แกปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางเจาของ

กับฝายบริหาร เชน คณะกรรมการอํานวยการ  

ทั้งนี้เงื่อนไขท่ีทําใหสถาบันตางๆทํางานไดสําเร็จคือ ขอมูลตองทันสมัย ถูกตอง เอกสารตองอยูในรูปแบบ

ที่ใชในทางกฎหมายไดองคกรท่ีสรางโดยเอกชนตองมีคุณภาพ การบังคับใชตองยุติธรรมโดยรัฐจะมีบทบาทสําคัญ

ในการลดตนทุน สรางแรงจูงใจและการบังคับ (enforcement) 

ในสวนน้ีจะอภิปรายสถาบันบรรษัทภิบาลที่ สําคัญคือ กฎหมายกับการปกปองผู มีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการอํานวยการ สถาบันใหขอมูลนักลงทุน และสถาบันตัวกลางทางการเงิน 

กฎหมายและการปกปองผูมีสวนไดสวนเสีย 

บทบาทสําคัญของกฎหมายในดานน้ีคือ การกําหนดจัดสรรอํานาจการควบคุมระหวางผูบริหารหรือผูถือ

หุนท่ีมีอํานาจการบริหารกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เชน ผูลงทุน เจาหน้ี พนักงานและสังคม ซึ่งจะทําใหมีความ

ชัดเจนในเรื่องของทรัพยสินและการควบคุม และการลดตนทุนของความขัดแยงทางธุรกิจ 

ขนาดของการคุมครองคือ การที่กฎหมายจะใหอํานาจศาลในการบังคับสัญญา การยึดทรัพย  การยึดหรือ

แทรกแซงอํานาจของฝายบริหารมากนอยแคไหนมีการศึกษาวาความเขมแข็งของการคุมครองมีผลตอขนาดของ

ธุรกิจ โดยการศึกษากรณีของประเทศยุโรป ประเทศที่มีการปกปองตํ่าจะมีขนาดของธุรกิจเล็ก ซ่ึงประเทศกรีซมี

การปกปองนอยที่สุด ธุรกิจก็มีขนาดเล็กท่ีสุด สวนอังกฤษท่ีมีการปกปองมากท่ีสุด ธุรกิจมีขนาดใหญท่ีสุดในกลุม

ประเทศที่ศึกษา 

ตัวชี้วัดการปกปองทางกฎหมาย คือ การวัดวากฎหมายใหอํานาจที่จะโอนอํานาจจากภายในธุรกิจไปยัง

สถาบันการเงินหรือผูลงทุนมากนอยเพียงใด มักใชตัวช้ีวัดสองตัวนี้คือขนาดที่กฎหมายใหผูถือหุนรายยอยภายนอก 

มีอํานาจกํากับ/ควบคุม/จํากัดฝายบริหารภายในธุรกิจเพียงใด โดยมีตนทุนตํ่าเพียงใดและกฎหมายลมละลายโอน

อํานาจใหเจาหน้ีมากเพียงใดเม่ือธุรกิจไมสามารถจะชําระหนี้ได 
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พัฒนา 

ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นหน่ึง คือ กฎหมายท่ีมีรายละเอียดในการจัดสรรอํานาจและมีอิทธิพลตอ

โครงสรางของธุรกิจเปนส่ิงที่ตองการหรือไม จะทําใหการจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจดีขึ้นหรือไม 

การศึกษาเชิงประจักษของธนาคารโลกพบวา ความกระจุกตัวของความเปนเจาของมีความสัมพันธในทาง

ผกผันกันกับความเขมแข็งของการปกปองทางกฎหมาย คือเม่ือมีการคุมครองผูถือหุนสูง โอกาสที่ธุรกิจจะขยายทุน

ใหประชาชนทั่วไปก็มีมาก ความเขมขนของความเปนเจาของก็จะมีนอย 

นอกจากน้ียังมีความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางการปกปองทางกฎหมายท่ีละเอียดซับซอน(sophisticated) 

กับตัวชี้วัดผลประกอบการของธุรกิจในปจจุบันและอนาคตโดยกฎหมายที่ทําใหผูบริหารไมสามารถใชทรัพยากร

ของธุรกิจเพื่อประโยชนสวนตัว ผลประกอบการธุรกิจก็จะดี 

กระบวนการออกเสียงของผูถือหุน (voting procedure) 

การออกเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุมมีความสําคัญเพราะเกี่ยวกับอํานาจของผูถือหุน มีการศึกษาพบวา 

นักลงทุนจะไดรับการปกปองท่ีดีในกรณีท่ีสิทธิในการออกเสียงเปนไปตามสิทธิของการถือหุน (one-share-one-

vote rule)5 เพราะเม่ือการออกเสียงมีความสัมพันธกับเงินปนผล ผูถือหุนรายใหญก็จะมีแรงจูงใจในการหา

ผลประโยชนจากการที่จะซื่อตรงในการบริหารธุรกิจ 

ระบบกฎหมายบางประเทศปกปองผูถือหุนเสียงขางนอยสูง โดยใหอํานาจผูถือหุนเสียงขางนอยในการ

คัดคานกระบวนการตัดสินใจของฝายบริหารหรือผูถือหุนรายใหญได 

ประเด็นสิทธิพื้นฐานของผูถือหุนคือการใหผูถือหุนสงตัวแทนเขาประชุมได สามารถสงผลการออกเสียง

ทางไปรษณียไดการมีกฎหมายหามขายหุนหลายวันกอนการประชุม การใหโอกาสผูถือหุนรายยอยมีโอกาสเลือก

กรรมการอํานวยการ การใหอํานาจผูถือหุนรายยอยท่ีจะปองกันการกระทําบางอยางหรือบังคับใหกรรมการ

อํานวยการกระทําบางอยาง เชน ใหซ้ือหุนผูถือหุนรายยอย หากมีผูไมเห็นดวยกับการตัดสินใจพื้นฐานของฝาย

บริหารการใหสิทธิผูถือหุนเกาซื้อหุนที่ออกใหมเพื่อปองกันการกระจาย (dilution) ของความเปนเจาของการ

กําหนดสัดสวนผูถือหุนท่ีจะเรียกประชุมผูถือหุนได ซึ่งถามีจํานวนไมมากก็เปนการคุมครองผูถือหุนรายยอย 

จากการศึกษาประเทศตางๆ ในแงระบบกฎหมายประเทศที่มีระบบกฎหมาย Anglo-Saxon จะมีระบบ

การปกปองผูถือหุนรายยอยที่ดีสวนระบบกฎหมาย Francophone มีการปกปองนอยกวาในบางมิติเชน การให

ออกเสียงทางไปรษณียมีนอยกวามีความโนมเอียงสูงท่ีจะกีดกันการเรียกประชุมผูถือหุน มีขอบเขตการปกปองผูถือ

หุนท่ีมีความเห็นไมตรงกับผูบริหารนอยกวามีสัดสวนของมูลคาหุนตอมูลคาหุนท้ังหมดในการขอเรียกประชุมผูถือ

                                                           
5กระบวนการออกเสียงมีตางไป เชน non-voting share, low-high voting share, founders’ share with extreme high 
voting share  ในบางประเทศ มีการจํากัดจํานวนการออกเสียงที่ผูถือหุนจะออกเสียงได ไมวาจะถือหุนจํานวนใด 
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หุนพิเศษสูงกวาแตวาประเทศเหลานี้มักจะมีการบังคับเงินปนผล(mandatory dividends) ซึ่งแสดงวาเปนสวน

หน่ึงในการแกปญหาที่มีการคุมครองผูถือหุนรายยอย 

การศึกษาชี้วามีความเชื่อมโยงสูงระหวางสภาพแวดลอมทางกฎหมายและการปฏิบัติบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่ง

กฎหมายที่ดีจะการปองกันการเอาเปรียบธุรกิจจากผูท่ีหุนรายใหญ จึงมีความสําคัญท้ังดานปฏิบัติและตอระบบ

เศรษฐกิจ Porta and others. (1997), Porta and others. (2000) เปรียบเทียบระบบกฎหมายและการคุมครอง

นักลงทุนในประเทศตางๆ พบวาโครงสรางกฎหมายมีผลตอการเลือกแหลงเงินทุนของนักลงทุนและธุรกิจ กฎหมาย

ระบบอังกฤษจะใหการคุมครองผูถือหุนสูงขณะท่ีกฎหมายระบบเยอรมนีจะใหความคุมครองเจาหน้ีสูง 

ขอจํากัดของการใชกฎหมายในการอภิบาล 

ปญหาสําคัญคือกฎหมายอาจจะขาดความยืดหยุนในการปรับการบรรษัทภิบาลใหเหมาะกับสถานการณท่ี

เปล่ียนไป การมีการปฏิบัติที่ไมมีลายลักษณอักษร (default) ไมใชเปนกฎหมายที่ตายตัวก็มีผลดีในแงที่วา ระบบ

ตลาดจะเปนสถาบันท่ีใหขอมูลหรือการคุมครองนักลงทุนท่ีมีการปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป มี

นวัตกรรมใหมๆ แตทั้งน้ีก็ตองขึ้นอยูกับวาตลาดมีการแขงขันเพียงใด  

ระบบกฎหมายลมละลายที่เขมงวดและใหอํานาจแกเจาหนี้มากก็อาจจะมีปญหาทําใหธุรกิจไมกลาเสี่ยงท่ี

จะลงทุนระบบเศรษฐกิจมีการลงทุนนอยเกินไปได 

กฎหมายจึงตองมีการทดลองใชและปรับเปล่ียน รายงานของธนาคารโลกไดยกตัวอยางวาในป ค.ศ.1992 

การปกปองผูถือหุนของรัสเซียตํ่ากวามาตรฐานมาก แตวาในป ค.ศ. 1998 กลับเปนแบบท่ีมีการปกปองสูงสุด แต

ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติตามกฎหมายกลับไมดี ทําใหราคาหุนตก ผูถือหุนรายยอยประสบปญหา (World Bank 

2002) 
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พัฒนา 

ประเด็นท่ีนาสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ กฎหมายที่มีรายละเอียดในการจัดสรรอํานาจและมีอิทธิพลตอ

โครงสรางของธุรกิจเปนส่ิงที่ตองการหรือไม จะทําใหการจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจดีขึ้นหรือไม 

การศึกษาเชิงประจักษของธนาคารโลกพบวา ความกระจุกตัวของความเปนเจาของมีความสัมพันธในทาง

ผกผันกันกับความเขมแข็งของการปกปองทางกฎหมาย คือเม่ือมีการคุมครองผูถือหุนสูง โอกาสที่ธุรกิจจะขยายทุน

ใหประชาชนทั่วไปก็มีมาก ความเขมขนของความเปนเจาของก็จะมีนอย 

นอกจากน้ียังมีความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางการปกปองทางกฎหมายท่ีละเอียดซับซอน(sophisticated) 

กับตัวชี้วัดผลประกอบการของธุรกิจในปจจุบันและอนาคตโดยกฎหมายที่ทําใหผูบริหารไมสามารถใชทรัพยากร

ของธุรกิจเพื่อประโยชนสวนตัว ผลประกอบการธุรกิจก็จะดี 

กระบวนการออกเสียงของผูถือหุน (voting procedure) 

การออกเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุมมีความสําคัญเพราะเกี่ยวกับอํานาจของผูถือหุน มีการศึกษาพบวา 

นักลงทุนจะไดรับการปกปองท่ีดีในกรณีท่ีสิทธิในการออกเสียงเปนไปตามสิทธิของการถือหุน (one-share-one-

vote rule)5 เพราะเม่ือการออกเสียงมีความสัมพันธกับเงินปนผล ผูถือหุนรายใหญก็จะมีแรงจูงใจในการหา

ผลประโยชนจากการที่จะซื่อตรงในการบริหารธุรกิจ 

ระบบกฎหมายบางประเทศปกปองผูถือหุนเสียงขางนอยสูง โดยใหอํานาจผูถือหุนเสียงขางนอยในการ

คัดคานกระบวนการตัดสินใจของฝายบริหารหรือผูถือหุนรายใหญได 

ประเด็นสิทธิพื้นฐานของผูถือหุนคือการใหผูถือหุนสงตัวแทนเขาประชุมได สามารถสงผลการออกเสียง

ทางไปรษณียไดการมีกฎหมายหามขายหุนหลายวันกอนการประชุม การใหโอกาสผูถือหุนรายยอยมีโอกาสเลือก

กรรมการอํานวยการ การใหอํานาจผูถือหุนรายยอยท่ีจะปองกันการกระทําบางอยางหรือบังคับใหกรรมการ

อํานวยการกระทําบางอยาง เชน ใหซ้ือหุนผูถือหุนรายยอย หากมีผูไมเห็นดวยกับการตัดสินใจพื้นฐานของฝาย

บริหารการใหสิทธิผูถือหุนเกาซื้อหุนที่ออกใหมเพื่อปองกันการกระจาย (dilution) ของความเปนเจาของการ

กําหนดสัดสวนผูถือหุนท่ีจะเรียกประชุมผูถือหุนได ซึ่งถามีจํานวนไมมากก็เปนการคุมครองผูถือหุนรายยอย 

จากการศึกษาประเทศตางๆ ในแงระบบกฎหมายประเทศที่มีระบบกฎหมาย Anglo-Saxon จะมีระบบ

การปกปองผูถือหุนรายยอยที่ดีสวนระบบกฎหมาย Francophone มีการปกปองนอยกวาในบางมิติเชน การให

ออกเสียงทางไปรษณียมีนอยกวามีความโนมเอียงสูงท่ีจะกีดกันการเรียกประชุมผูถือหุน มีขอบเขตการปกปองผูถือ

หุนท่ีมีความเห็นไมตรงกับผูบริหารนอยกวามีสัดสวนของมูลคาหุนตอมูลคาหุนท้ังหมดในการขอเรียกประชุมผูถือ

                                                           
5กระบวนการออกเสียงมีตางไป เชน non-voting share, low-high voting share, founders’ share with extreme high 
voting share  ในบางประเทศ มีการจํากัดจํานวนการออกเสียงที่ผูถือหุนจะออกเสียงได ไมวาจะถือหุนจํานวนใด 
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หุนพิเศษสูงกวาแตวาประเทศเหลานี้มักจะมีการบังคับเงินปนผล(mandatory dividends) ซึ่งแสดงวาเปนสวน

หน่ึงในการแกปญหาที่มีการคุมครองผูถือหุนรายยอย 

การศึกษาชี้วามีความเชื่อมโยงสูงระหวางสภาพแวดลอมทางกฎหมายและการปฏิบัติบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่ง

กฎหมายที่ดีจะการปองกันการเอาเปรียบธุรกิจจากผูท่ีหุนรายใหญ จึงมีความสําคัญท้ังดานปฏิบัติและตอระบบ

เศรษฐกิจ Porta and others. (1997), Porta and others. (2000) เปรียบเทียบระบบกฎหมายและการคุมครอง

นักลงทุนในประเทศตางๆ พบวาโครงสรางกฎหมายมีผลตอการเลือกแหลงเงินทุนของนักลงทุนและธุรกิจ กฎหมาย

ระบบอังกฤษจะใหการคุมครองผูถือหุนสูงขณะท่ีกฎหมายระบบเยอรมนีจะใหความคุมครองเจาหน้ีสูง 

ขอจํากัดของการใชกฎหมายในการอภิบาล 

ปญหาสําคัญคือกฎหมายอาจจะขาดความยืดหยุนในการปรับการบรรษัทภิบาลใหเหมาะกับสถานการณท่ี

เปล่ียนไป การมีการปฏิบัติที่ไมมีลายลักษณอักษร (default) ไมใชเปนกฎหมายที่ตายตัวก็มีผลดีในแงที่วา ระบบ

ตลาดจะเปนสถาบันท่ีใหขอมูลหรือการคุมครองนักลงทุนท่ีมีการปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป มี

นวัตกรรมใหมๆ แตทั้งน้ีก็ตองขึ้นอยูกับวาตลาดมีการแขงขันเพียงใด  

ระบบกฎหมายลมละลายที่เขมงวดและใหอํานาจแกเจาหนี้มากก็อาจจะมีปญหาทําใหธุรกิจไมกลาเสี่ยงท่ี

จะลงทุนระบบเศรษฐกิจมีการลงทุนนอยเกินไปได 

กฎหมายจึงตองมีการทดลองใชและปรับเปล่ียน รายงานของธนาคารโลกไดยกตัวอยางวาในป ค.ศ.1992 

การปกปองผูถือหุนของรัสเซียตํ่ากวามาตรฐานมาก แตวาในป ค.ศ. 1998 กลับเปนแบบท่ีมีการปกปองสูงสุด แต

ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติตามกฎหมายกลับไมดี ทําใหราคาหุนตก ผูถือหุนรายยอยประสบปญหา (World Bank 

2002) 
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พัฒนา 

คณะกรรมการอํานวยการ (board of director) 

เปนสถาบันที่สําคัญและมีหนาที่หลักคือ ควบคุมการบริหารภายในธุรกิจ การวางนโยบาย การบริหารเงิน

ปนผล การแตงต้ังผูบริหาร  โดยกฎหมายในแตละประเทศจะใหความสําคัญของคณะกรรมการอํานวยการตางกัน

ไป 

ปญหาท่ีตองระวังคือ คณะกรรมการบริหารอาจกลับตกเปนเครื่องมือของฝายบริหารหรือผูถือหุนใหญ

มากกวาเปนตัวแทนผูถือหุนรายยอย เชนกรณีของรัฐวิสาหกิจที่รัฐมีสวนแตงต้ังคณะกรรมการบริหารรัฐบาลมักสง

ขาราชการที่รัฐบาลคุมไดมาเปนกรรมการอํานวยการ  

งานของธนาคารโลกชี้วาใน 30 ประเทศมีการปฏิรูประบบน้ี โดยมีกฎการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (code of best 

practice) สรางแรงจูงใจใหคณะกรรมการอํานวยการเปนอิสระจากฝายบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ และให

คาตอบแทนตามผลประกอบการของธุรกิจ 

การเลือกกรรมการบริหารที่ เหมาะสมท่ีสุดไมใช เรื่องงาย หากเลือกบุคคลท่ีรู จักใกลชิดกับธุรกิจ 

คณะกรรมการก็อาจจะไมมีอิสระ แตหากเลือกคนนอกก็อาจจะขาดความสามารถในการกํากับดูแลและวางแผน 

เพราะขาดขอมูลและความคุนเคยกับธุรกิจ ตองพึ่งขอมูลจากฝายบริหารเปนหลัก 

ดังน้ันหากจะใหคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพจะตองมีประสบการณ ความรู ขอมูล และมีแรงจูงใจ

ที่จะกํากับการดําเนินงานของฝายบริหารซึ่งแมแตในประเทศพัฒนาแลวระบบน้ีก็ยังมีขอจํากัด  

ในดานนโยบาย เราตองเห็นความสําคัญและศักยภาพของการใชคณะกรรมการบริหารแตตองเขาใจวา

เรื่องของขอมูลและการบังคับกฎระเบียบก็สําคัญ มีการเสนอวาหากกลไกยังไมดีคณะกรรมการอํานวยการอาจจะ

แตงต้ังจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เชน ผูซ้ือ ผูขาย ตัวแทนผูถือหุน ซึ่งจะมีแรงจูงใจในการกํากับ เปนการลด

ความแตกตางของขอมูลระหวางฝายบริหารและเจาของ และลดตนทุนของความขัดแยงทางการคา อยางไรก็ตาม

ตองคํานึงถึงประเด็นความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นไดดวย 

สถาบันที่ใหขอมูลนักลงทุน 

การบริหารที่โปรงใสจะตองมีการเปดเผยขอมูลนักลงทุนตองการขอมูลท่ีทันเวลา ถูกตองเชื่อถือไดเพื่อ

ตัดสินใจลงทุน  ในทางเศรษฐศาสตรขอมูลมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ ดังนั้นระบบตลาดจะมีการผลิตขอมูล

นอยเกินไป 

วิกฤตเศรษฐกิจแสดงปญหาหนึ่งของขอมูล คือ ระบบบัญชีท่ีไมมีมาตรฐาน ทําใหไมมีการเปดเผยขอมูล

สถานะที่แทจริงของธุรกิจแมวาจะมีการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบบัญชีหรือบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือก็

ไมแสดงปญหาในชวงที่ เ กิดวิกฤติเพราะใชขอมูลท่ีไมถูกตอง รวมท้ังยังขาดขอมูลแสดงความขัดแยงของ
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ผลประโยชนของผูบริหารและกรรมการและภาระหน้ีสินของธุรกิจ ทําใหในพฤติกรรมและการดําเนินงานของฝาย

บริหารขาดความโปรงใส  

การทําใหขอมูลมีความโปรงใสเปนเร่ืองไมงายโดยเปนปญหาโครงสรางสถาบัน ข้ึนอยูกับระดับของ

พัฒนาการของเศรษฐกิจดวย เชนของสหรัฐอเมริกา ระบบธุรกิจจะมีระบบตรวจสอบบัญชีและการจัดอันดับความ

นาเช่ือถือของพันธบัตร (audit and bond rating) มาต้ังแตยุคศตวรรษที่ 20ในยุโรปก็มีมาเปนเวลานาน

เชนเดียวกัน ธุรกิจนายหนาทางการเงิน (brokerage) ในประเทศพัฒนาแลว จึงมีความสามารถในการใหขอมูลท่ี

ถูกตองมากกวาประเทศกําลังพัฒนา6 

ธุรกิจมีแรงจูงใจท่ีจะเปดเผยขอมูลเฉพาะเรื่องที่ดี และจะปกปดขอมูลที่แสดงถึงปญหาดังนั้นจึงตองมี

ระบบที่จะบังคับใหมีการเปดเผยขอมูล คือระบบที่เปนมาตรฐานท้ังดานบัญชีและไมใชบัญชี การทําใหเครื่องมือมี

ความเขมแข็งเพื่อใหมั่นใจในความเปนมืออาชีพของนักบัญชี ระบบมาตรฐานระหวางประเทศจึงมีความสําคัญกวา

ในระดับประเทศ เพื่อใหเปรียบเทียบกันได (เชน ทําความหมายของหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดใหตรงกัน) 

International Accounting Standards Committee (IASC) เปนสถาบันต้ังขึ้นเพื่อทํามาตรฐานการ

บัญชีสากล (international accounting standards) ซึ่งจะมีความซับซอน ใชขอมูลมาก มีตนทุน ทั้งน้ีธุรกิจ

ขนาดเล็กอาจไมจําเปน เพราะระบบมาตรฐานสากลทําเพื่อใหขอมูลท่ีชัดเจนระหวางธุรกิจกับผูถือหุน มิใชเนน

สําหรับการใชภายในองคกร 

การรายงานทางบัญชีจะมีความแตกตางกันตามประเภทของธุรกิจและวัตถุประสงคของการใช มิใชตองใช

มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตัวอยางเชน หากตองการลงทุนหรือหาทุนในตางประเทศตองใชมาตรฐานสากลอยาง 

IASC แตถาเปนธุรกิจในประเทศเพื่อการตรวจสอบภาษีก็ใชระบบบัญชีท่ัวไปก็เหมาะสมแลว โดยเมื่อมีกลุมใด

ตองการขอมูลเพิ่มเติมก็จัดทําเพิ่มข้ึน จะทําใหมีตนทุนถูกกวา 

สถาบันตัวกลางทางการเงิน (financial intermediaries) 

ในท่ีนี้คือสถาบันการลงทุน เชน ธุรกิจหลักทรัพย กองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตองการขอมูลเพื่อ

การวิเคราะหใหความรูแกนักลงทุนท่ีจะลงทุนผานสถาบันเหลาน้ี  

สถาบันประเภทน้ีมีความสําคัญ เพราะตองเปนองคกรที่มีคุณภาพนักลงทุนจึงจะไดขอมูลท่ีถูกตองเพื่อการ

เลือกลงทุน และธุรกิจท่ีจะระดมทุนก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะใหขอมูลที่ถูกตองแกสถาบันนี้ หากองคกรเหลาน้ีไดรับ

ความเชื่อถือวามีสมรรถภาพในการวิเคราะหขอมูล เพราะทําใหธุรกิจระดมทุนไดสะดวกขึ้น 

 

                                                           
6 แตจากปญหาของบริษัทเอนรอน ในสหรัฐอเมริกา หรือปญหาการทุจริตของพนักงานของธนาคารใหญแหงหนึ่งในอังกฤษท่ีสราง
ความเสียหายเปนจํานวนมาก รวมท้ังการเกิดวิกฤตแฮมเบอรเกอรในป พ.ศ.2551 แสดงใหเห็นวาระบบการตรวจสอบก็ยังมีปญหา
แมแตในประเทศที่พัฒนาแลว 
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พัฒนา 

คณะกรรมการอํานวยการ (board of director) 

เปนสถาบันที่สําคัญและมีหนาที่หลักคือ ควบคุมการบริหารภายในธุรกิจ การวางนโยบาย การบริหารเงิน

ปนผล การแตงต้ังผูบริหาร  โดยกฎหมายในแตละประเทศจะใหความสําคัญของคณะกรรมการอํานวยการตางกัน

ไป 

ปญหาท่ีตองระวังคือ คณะกรรมการบริหารอาจกลับตกเปนเครื่องมือของฝายบริหารหรือผูถือหุนใหญ

มากกวาเปนตัวแทนผูถือหุนรายยอย เชนกรณีของรัฐวิสาหกิจที่รัฐมีสวนแตงต้ังคณะกรรมการบริหารรัฐบาลมักสง

ขาราชการที่รัฐบาลคุมไดมาเปนกรรมการอํานวยการ  

งานของธนาคารโลกชี้วาใน 30 ประเทศมีการปฏิรูประบบน้ี โดยมีกฎการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (code of best 

practice) สรางแรงจูงใจใหคณะกรรมการอํานวยการเปนอิสระจากฝายบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ และให

คาตอบแทนตามผลประกอบการของธุรกิจ 

การเลือกกรรมการบริหารที่ เหมาะสมท่ีสุดไมใช เรื่องงาย หากเลือกบุคคลท่ีรู จักใกลชิดกับธุรกิจ 

คณะกรรมการก็อาจจะไมมีอิสระ แตหากเลือกคนนอกก็อาจจะขาดความสามารถในการกํากับดูแลและวางแผน 

เพราะขาดขอมูลและความคุนเคยกับธุรกิจ ตองพึ่งขอมูลจากฝายบริหารเปนหลัก 

ดังน้ันหากจะใหคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพจะตองมีประสบการณ ความรู ขอมูล และมีแรงจูงใจ

ที่จะกํากับการดําเนินงานของฝายบริหารซึ่งแมแตในประเทศพัฒนาแลวระบบน้ีก็ยังมีขอจํากัด  

ในดานนโยบาย เราตองเห็นความสําคัญและศักยภาพของการใชคณะกรรมการบริหารแตตองเขาใจวา

เรื่องของขอมูลและการบังคับกฎระเบียบก็สําคัญ มีการเสนอวาหากกลไกยังไมดีคณะกรรมการอํานวยการอาจจะ

แตงต้ังจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เชน ผูซ้ือ ผูขาย ตัวแทนผูถือหุน ซึ่งจะมีแรงจูงใจในการกํากับ เปนการลด

ความแตกตางของขอมูลระหวางฝายบริหารและเจาของ และลดตนทุนของความขัดแยงทางการคา อยางไรก็ตาม

ตองคํานึงถึงประเด็นความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นไดดวย 

สถาบันที่ใหขอมูลนักลงทุน 

การบริหารที่โปรงใสจะตองมีการเปดเผยขอมูลนักลงทุนตองการขอมูลท่ีทันเวลา ถูกตองเชื่อถือไดเพื่อ

ตัดสินใจลงทุน  ในทางเศรษฐศาสตรขอมูลมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ ดังนั้นระบบตลาดจะมีการผลิตขอมูล

นอยเกินไป 

วิกฤตเศรษฐกิจแสดงปญหาหนึ่งของขอมูล คือ ระบบบัญชีที่ไมมีมาตรฐาน ทําใหไมมีการเปดเผยขอมูล

สถานะที่แทจริงของธุรกิจแมวาจะมีการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบบัญชีหรือบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือก็

ไมแสดงปญหาในชวงที่ เ กิดวิกฤติเพราะใชขอมูลท่ีไมถูกตอง รวมท้ังยังขาดขอมูลแสดงความขัดแยงของ
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ผลประโยชนของผูบริหารและกรรมการและภาระหน้ีสินของธุรกิจ ทําใหในพฤติกรรมและการดําเนินงานของฝาย

บริหารขาดความโปรงใส  

การทําใหขอมูลมีความโปรงใสเปนเรื่องไมงายโดยเปนปญหาโครงสรางสถาบัน ข้ึนอยูกับระดับของ

พัฒนาการของเศรษฐกิจดวย เชนของสหรัฐอเมริกา ระบบธุรกิจจะมีระบบตรวจสอบบัญชีและการจัดอันดับความ

นาเช่ือถือของพันธบัตร (audit and bond rating) มาต้ังแตยุคศตวรรษที่ 20ในยุโรปก็มีมาเปนเวลานาน

เชนเดียวกัน ธุรกิจนายหนาทางการเงิน (brokerage) ในประเทศพัฒนาแลว จึงมีความสามารถในการใหขอมูลท่ี

ถูกตองมากกวาประเทศกําลังพัฒนา6 

ธุรกิจมีแรงจูงใจท่ีจะเปดเผยขอมูลเฉพาะเรื่องที่ดี และจะปกปดขอมูลที่แสดงถึงปญหาดังนั้นจึงตองมี

ระบบที่จะบังคับใหมีการเปดเผยขอมูล คือระบบที่เปนมาตรฐานท้ังดานบัญชีและไมใชบัญชี การทําใหเครื่องมือมี

ความเขมแข็งเพื่อใหมั่นใจในความเปนมืออาชีพของนักบัญชี ระบบมาตรฐานระหวางประเทศจึงมีความสําคัญกวา

ในระดับประเทศ เพื่อใหเปรียบเทียบกันได (เชน ทําความหมายของหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดใหตรงกัน) 

International Accounting Standards Committee (IASC) เปนสถาบันต้ังขึ้นเพื่อทํามาตรฐานการ

บัญชีสากล (international accounting standards) ซึ่งจะมีความซับซอน ใชขอมูลมาก มีตนทุน ทั้งน้ีธุรกิจ

ขนาดเล็กอาจไมจําเปน เพราะระบบมาตรฐานสากลทําเพื่อใหขอมูลท่ีชัดเจนระหวางธุรกิจกับผูถือหุน มิใชเนน

สําหรับการใชภายในองคกร 

การรายงานทางบัญชีจะมีความแตกตางกันตามประเภทของธุรกิจและวัตถุประสงคของการใช มิใชตองใช

มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตัวอยางเชน หากตองการลงทุนหรือหาทุนในตางประเทศตองใชมาตรฐานสากลอยาง 

IASC แตถาเปนธุรกิจในประเทศเพื่อการตรวจสอบภาษีก็ใชระบบบัญชีท่ัวไปก็เหมาะสมแลว โดยเมื่อมีกลุมใด

ตองการขอมูลเพิ่มเติมก็จัดทําเพิ่มข้ึน จะทําใหมีตนทุนถูกกวา 

สถาบันตัวกลางทางการเงิน (financial intermediaries) 

ในท่ีนี้คือสถาบันการลงทุน เชน ธุรกิจหลักทรัพย กองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตองการขอมูลเพื่อ

การวิเคราะหใหความรูแกนักลงทุนท่ีจะลงทุนผานสถาบันเหลาน้ี  

สถาบันประเภทน้ีมีความสําคัญ เพราะตองเปนองคกรที่มีคุณภาพนักลงทุนจึงจะไดขอมูลท่ีถูกตองเพื่อการ

เลือกลงทุน และธุรกิจท่ีจะระดมทุนก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะใหขอมูลที่ถูกตองแกสถาบันนี้ หากองคกรเหลาน้ีไดรับ

ความเชื่อถือวามีสมรรถภาพในการวิเคราะหขอมูล เพราะทําใหธุรกิจระดมทุนไดสะดวกขึ้น 

 

                                                           
6 แตจากปญหาของบริษัทเอนรอน ในสหรัฐอเมริกา หรือปญหาการทุจริตของพนักงานของธนาคารใหญแหงหนึ่งในอังกฤษท่ีสราง
ความเสียหายเปนจํานวนมาก รวมท้ังการเกิดวิกฤตแฮมเบอรเกอรในป พ.ศ.2551 แสดงใหเห็นวาระบบการตรวจสอบก็ยังมีปญหา
แมแตในประเทศที่พัฒนาแลว 
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ผลของการแขงขันตอสถาบันบรรษัทภิบาล8 

การแขงขันในระบบเศรษฐกิจมีผลตอประสิทธิภาพ นวัตกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีทฤษฎี

เศรษฐศาสตร ท่ีอธิบายชัดเจนวา การแขงขันทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (allocative 

efficiency) คือ การจัดสรรทรัพยากรผลิตสินคาท่ีดีที่ สุด และมีประสิทธิภาพดานการผลิต (productive 

efficiency) คือจะผลิตสินคาอะไรหรือทํากิจการอะไร ก็จะทําโดยตนทุนตํ่าสุดใชทรัพยากรนอยที่สุดมีผลิตภาพ

เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ีการแขงขันยังมีผลตอความเทาเทียมกันและการแกปญหาความยากจน คือการแขงขันทําใหมี

ความเทาเทียมกันในการเขาสูตลาด ลดราคาสินคา จึงชวยคนยากจนไดดวย รวมท้ังการทําใหเศรษฐกิจขยายตัว

จากประสิทธิภาพทําใหลดจํานวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนไดดวย 

ในประเทศกําลังพัฒนาการแขงขันมีผลตอลักษณะสถาบันภายในประเทศ โดยเปลี่ยนโครงสรางสถาบันท่ี

เกี่ยวกับการคา โดยเฉพาะดานระหวางประเทศ ตัวอยางเชน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา สถาบันดานขอมูล

ขาวสารตางประเทศ สถาบันดานแรงงาน ที่ประเทศท่ีมีการแข็งขันเขมขน มักจะมีการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา เพื่อสรางนวตักรรม   

ระบบบรรษัทภิบาลในการกําหนดกฎเกณฑการเขาออกของธุรกิจ มีความสําคัญตอการแขงขัน เพราะการ

เขาออกท่ีงายทําใหอุตสาหกรรมตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยูเสมอ บริษัทที่มีประสิทธิภาพก็จะคงอยู 

ขณะเดียวกันถาไมมีประสิทธิภาพก็จะออกจากตลาด และบริษัทใหมที่มีประสิทธิภาพก็ควรจะเขาสูตลาดไดโดยงาย 

มีการศึกษาความสัมพันธของการแขงขันกับนวัตกรรมโดยใชสถิติของสิทธิบัตรในโลก พบวาระหวางพ.ศ. 

2522-2530การจดสิทธิบัตรเพิ่มจาก 3,000 ราย เปน 74,000 รายโดยมีเพียงรอยละ 2.6 ของสิทธิบัตรทั้งหมด

เทาน้ันท่ีเปนของประเทศกําลังพัฒนา โดยนวัตกรรมจะทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 

ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกจะพัฒนาเทคโนโลยีโดยการคา การลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศ การซื้อใบอนุญาต (licensing) การลงทุนรวม การทําวิจัยและพัฒนาในประเทศ 

การสงเสริมการแขงขันภายในประเทศ 

ปจจัยที่มีผลตอความเขมขนของการแขงขันมีท้ังที่มีลักษณะเปนธรรมชาติคือ ลักษณะอุตสาหกรรมท่ี

ผูกขาดโดยธรรมชาติดังกลาวแลวในบทที ่4 ทั้งจากการกีดกันของเอกชนกันเอง และทั้งจากกฎระเบียบของรัฐ รัฐมี

บทบาทสําคัญเพราะมาตรการของรัฐอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขัน  ท้ังที่บทบาทสําคัญคือตองสรางระบบที่ทําให 

____________________ 
8world bank (2002)  ชี้วาการแขงขันจากตางประเทศมีผลสูง ตอการเปล่ียนแปลงระบบบรรษัทภิบาลของประเทศกําลังพัฒนา 
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อุตสาหกรรมจึงจะเรียกวาแขงขัน  หลักฐานจากการศึกษาช้ีวาจํานวนบริษัทไมจําเปนตองมากที่จะทําใหเกิด

ประโยชนจากการแขงขัน เชน อุตสาหกรรมรถยนต  คอมพิวเตอร โทรคมนาคมมีจํานวนบริษัทไมมาก มีลักษณะท่ี

เรียกวาเปนตลาดผูขายนอยราย (oligopolistic industry) ซ่ึงธุรกิจตองมีการลงทุนสูงจึงจะทําใหตนทุนตอหนวย

ลดลง ทําใหมีกําไรมากข้ึน จึงมีหลักฐานเหมือนกันวาในอุตสาหกรรมลักษณะนี้อัตราการเพิ่มของผลิตภาพสูงขึ้น

เชนเดียวกับตลาดท่ีมีผูขายจํานวนมาก 

ประเทศสังคมนิยมเดิมท่ีเปล่ียนผานระบบเศรษฐกิจมาเปนระบบทุนนิยม อุตสาหกรรมมีเพียง 1-4 บริษัท

ก็พบวามีการแขงขันกันออกผลิตภัณฑใหมแลวอุตสาหกรรมที่มีคูแขง 1-3 รายก็มียอดขายขยายตัวรอยละ 9.2 สูง

กวาอุตสาหกรรมท่ีมีการผูกขาด และยังมีผลิตภาพเพิ่มรอยละ12.2 ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็พบเชนกันวา

ผูประกอบการจํานวน 3-5 รายในอุตสาหกรรมก็มีพฤติกรรมแขงขันจํานวนผูประกอบการจึงไมสําคัญเทากับ

พฤติกรรมของผูประกอบการน้ัน 

การแขงขันในระบบตลาดมีผลท้ังตอพฤติกรรมของธุรกิจ ระบบการกํากับดูแล และระบบขอมูล การ

แขงขันในอุตสาหกรรมจึงมีสวนสําคัญตอสถาบันบรรษัทภิบาล นักเศรษฐศาสตรต้ังแต อดัม สมิทธิ์ เชื่อวาการ

แขงขันทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวและมีการพัฒนา ตัวอยางมีใหเห็นต้ังแตสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ยกเลิกระบบกิลด

เพื่อใหมีการแขงขัน ทุกคนทําธุรกิจไดเสรีโดยไมตองเปนสมาชิกของกิลด ธุรกิจในตอนนั้นจึงขยายตัวขึ้นมาก 

ปจจัยที่สําคัญตอการแขงขันมีหลายประการท่ีสําคัญคือ ประสิทธิภาพขององคกรที่กํากับการแขงขัน ท่ี

ตองมีขอมูลที่ดีและมีคุณภาพของการบังคับกํากับดูแล ความเหมาะสมของการจดทะเบียนธุรกิจ การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับราคาและคุณภาพ บทบาทของส่ือ และการใชเทคโนโลยี 

ตัวอยางในเร่ืองเทคโนโลยีคือ ระบบเครือขายอินเตอรเน็ท (internet) ซึ่งมีสวนอยางมากในการเสริมสราง

การแขงขัน เพราะลดตนทุนของการเสาะหาขอมูล ลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือ ทั้งยัง

ลดตนทุนของผูผลิต  ผูผลิตสามารถติดตอทางอีเมลหรือเว็บไซตซึ่งมีตนทุนถูกกวาชองทางอื่น รวมทั้งมีตนทุน

ธุรกรรมบางดานตํ่าลง เชน การสํารองที่พัก การซื้อต๋ัวเครื่องบิน 

การศึกษาหลายชิ้นพบวาอุปสรรคของการแขงขันมาท้ังจากกฎระเบียบของรัฐบาล ซ่ึงเปนตนทุนของการ

จัดต้ังกิจการ และการเลิกกิจการ (เชน การหามปลดคนงาน) และจากภาคเอกชนเอง เชน การผูกขาดการผลิตและ

ชองทางระบบตลาดในประเทศ และหากโครงสรางพื้นฐานไมมีคุณภาพหรือไมท่ัวถึงก็เปนอุปสรรคของการแขงขัน

ดวย 
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ผลของการแขงขันตอสถาบันบรรษัทภิบาล8 

การแขงขันในระบบเศรษฐกิจมีผลตอประสิทธิภาพ นวัตกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีทฤษฎี

เศรษฐศาสตร ท่ีอธิบายชัดเจนวา การแขงขันทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (allocative 

efficiency) คือ การจัดสรรทรัพยากรผลิตสินคาท่ีดีที่ สุด และมีประสิทธิภาพดานการผลิต (productive 

efficiency) คือจะผลิตสินคาอะไรหรือทํากิจการอะไร ก็จะทําโดยตนทุนตํ่าสุดใชทรัพยากรนอยที่สุดมีผลิตภาพ

เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ีการแขงขันยังมีผลตอความเทาเทียมกันและการแกปญหาความยากจน คือการแขงขันทําใหมี

ความเทาเทียมกันในการเขาสูตลาด ลดราคาสินคา จึงชวยคนยากจนไดดวย รวมท้ังการทําใหเศรษฐกิจขยายตัว

จากประสิทธิภาพทําใหลดจํานวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนไดดวย 

ในประเทศกําลังพัฒนาการแขงขันมีผลตอลักษณะสถาบันภายในประเทศ โดยเปลี่ยนโครงสรางสถาบันท่ี

เกี่ยวกับการคา โดยเฉพาะดานระหวางประเทศ ตัวอยางเชน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา สถาบันดานขอมูล

ขาวสารตางประเทศ สถาบันดานแรงงาน ที่ประเทศท่ีมีการแข็งขันเขมขน มักจะมีการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา เพื่อสรางนวตักรรม   

ระบบบรรษัทภิบาลในการกําหนดกฎเกณฑการเขาออกของธุรกิจ มีความสําคัญตอการแขงขัน เพราะการ

เขาออกท่ีงายทําใหอุตสาหกรรมตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยูเสมอ บริษัทที่มีประสิทธิภาพก็จะคงอยู 

ขณะเดียวกันถาไมมีประสิทธิภาพก็จะออกจากตลาด และบริษัทใหมที่มีประสิทธิภาพก็ควรจะเขาสูตลาดไดโดยงาย 

มีการศึกษาความสัมพันธของการแขงขันกับนวัตกรรมโดยใชสถิติของสิทธิบัตรในโลก พบวาระหวางพ.ศ. 

2522-2530การจดสิทธิบัตรเพิ่มจาก 3,000 ราย เปน 74,000 รายโดยมีเพียงรอยละ 2.6 ของสิทธิบัตรทั้งหมด

เทาน้ันท่ีเปนของประเทศกําลังพัฒนา โดยนวัตกรรมจะทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 

ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกจะพัฒนาเทคโนโลยีโดยการคา การลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศ การซื้อใบอนุญาต (licensing) การลงทุนรวม การทําวิจัยและพัฒนาในประเทศ 

การสงเสริมการแขงขันภายในประเทศ 

ปจจัยที่มีผลตอความเขมขนของการแขงขันมีท้ังที่มีลักษณะเปนธรรมชาติคือ ลักษณะอุตสาหกรรมท่ี

ผูกขาดโดยธรรมชาติดังกลาวแลวในบทที ่4 ทั้งจากการกีดกันของเอกชนกันเอง และทั้งจากกฎระเบียบของรัฐ รัฐมี

บทบาทสําคัญเพราะมาตรการของรัฐอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขัน  ท้ังที่บทบาทสําคัญคือตองสรางระบบที่ทําให 

____________________ 
8world bank (2002)  ชี้วาการแขงขันจากตางประเทศมีผลสูง ตอการเปล่ียนแปลงระบบบรรษัทภิบาลของประเทศกําลังพัฒนา 
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อุตสาหกรรมจึงจะเรียกวาแขงขัน  หลักฐานจากการศึกษาช้ีวาจํานวนบริษัทไมจําเปนตองมากที่จะทําใหเกิด

ประโยชนจากการแขงขัน เชน อุตสาหกรรมรถยนต  คอมพิวเตอร โทรคมนาคมมีจํานวนบริษัทไมมาก มีลักษณะท่ี

เรียกวาเปนตลาดผูขายนอยราย (oligopolistic industry) ซ่ึงธุรกิจตองมีการลงทุนสูงจึงจะทําใหตนทุนตอหนวย

ลดลง ทําใหมีกําไรมากข้ึน จึงมีหลักฐานเหมือนกันวาในอุตสาหกรรมลักษณะนี้อัตราการเพิ่มของผลิตภาพสูงขึ้น

เชนเดียวกับตลาดท่ีมีผูขายจํานวนมาก 

ประเทศสังคมนิยมเดิมท่ีเปล่ียนผานระบบเศรษฐกิจมาเปนระบบทุนนิยม อุตสาหกรรมมีเพียง 1-4 บริษัท

ก็พบวามีการแขงขันกันออกผลิตภัณฑใหมแลวอุตสาหกรรมที่มีคูแขง 1-3 รายก็มียอดขายขยายตัวรอยละ 9.2 สูง

กวาอุตสาหกรรมท่ีมีการผูกขาด และยังมีผลิตภาพเพิ่มรอยละ12.2 ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็พบเชนกันวา

ผูประกอบการจํานวน 3-5 รายในอุตสาหกรรมก็มีพฤติกรรมแขงขันจํานวนผูประกอบการจึงไมสําคัญเทากับ

พฤติกรรมของผูประกอบการน้ัน 

การแขงขันในระบบตลาดมีผลท้ังตอพฤติกรรมของธุรกิจ ระบบการกํากับดูแล และระบบขอมูล การ

แขงขันในอุตสาหกรรมจึงมีสวนสําคัญตอสถาบันบรรษัทภิบาล นักเศรษฐศาสตรต้ังแต อดัม สมิทธิ์ เชื่อวาการ

แขงขันทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวและมีการพัฒนา ตัวอยางมีใหเห็นต้ังแตสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ยกเลิกระบบกิลด

เพื่อใหมีการแขงขัน ทุกคนทําธุรกิจไดเสรีโดยไมตองเปนสมาชิกของกิลด ธุรกิจในตอนนั้นจึงขยายตัวขึ้นมาก 

ปจจัยที่สําคัญตอการแขงขันมีหลายประการท่ีสําคัญคือ ประสิทธิภาพขององคกรที่กํากับการแขงขัน ท่ี

ตองมีขอมูลที่ดีและมีคุณภาพของการบังคับกํากับดูแล ความเหมาะสมของการจดทะเบียนธุรกิจ การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับราคาและคุณภาพ บทบาทของส่ือ และการใชเทคโนโลยี 

ตัวอยางในเร่ืองเทคโนโลยีคือ ระบบเครือขายอินเตอรเน็ท (internet) ซึ่งมีสวนอยางมากในการเสริมสราง

การแขงขัน เพราะลดตนทุนของการเสาะหาขอมูล ลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือ ทั้งยัง

ลดตนทุนของผูผลิต  ผูผลิตสามารถติดตอทางอีเมลหรือเว็บไซตซึ่งมีตนทุนถูกกวาชองทางอื่น รวมทั้งมีตนทุน

ธุรกรรมบางดานตํ่าลง เชน การสํารองที่พัก การซื้อต๋ัวเครื่องบิน 

การศึกษาหลายชิ้นพบวาอุปสรรคของการแขงขันมาท้ังจากกฎระเบียบของรัฐบาล ซ่ึงเปนตนทุนของการ

จัดต้ังกิจการ และการเลิกกิจการ (เชน การหามปลดคนงาน) และจากภาคเอกชนเอง เชน การผูกขาดการผลิตและ

ชองทางระบบตลาดในประเทศ และหากโครงสรางพื้นฐานไมมีคุณภาพหรือไมท่ัวถึงก็เปนอุปสรรคของการแขงขัน

ดวย 
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ผลของการแขงขันตอสถาบันบรรษัทภิบาล8 

การแขงขันในระบบเศรษฐกิจมีผลตอประสิทธิภาพ นวัตกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีทฤษฎี

เศรษฐศาสตร ท่ีอธิบายชัดเจนวา การแขงขันทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (allocative 

efficiency) คือ การจัดสรรทรัพยากรผลิตสินคาท่ีดีที่ สุด และมีประสิทธิภาพดานการผลิต (productive 

efficiency) คือจะผลิตสินคาอะไรหรือทํากิจการอะไร ก็จะทําโดยตนทุนตํ่าสุดใชทรัพยากรนอยที่สุดมีผลิตภาพ

เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ีการแขงขันยังมีผลตอความเทาเทียมกันและการแกปญหาความยากจน คือการแขงขันทําใหมี

ความเทาเทียมกันในการเขาสูตลาด ลดราคาสินคา จึงชวยคนยากจนไดดวย รวมท้ังการทําใหเศรษฐกิจขยายตัว

จากประสิทธิภาพทําใหลดจํานวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนไดดวย 

ในประเทศกําลังพัฒนาการแขงขันมีผลตอลักษณะสถาบันภายในประเทศ โดยเปลี่ยนโครงสรางสถาบันท่ี

เกี่ยวกับการคา โดยเฉพาะดานระหวางประเทศ ตัวอยางเชน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา สถาบันดานขอมูล

ขาวสารตางประเทศ สถาบันดานแรงงาน ที่ประเทศท่ีมีการแข็งขันเขมขน มักจะมีการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา เพื่อสรางนวตักรรม   

ระบบบรรษัทภิบาลในการกําหนดกฎเกณฑการเขาออกของธุรกิจ มีความสําคัญตอการแขงขัน เพราะการ

เขาออกท่ีงายทําใหอุตสาหกรรมตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยูเสมอ บริษัทที่มีประสิทธิภาพก็จะคงอยู 

ขณะเดียวกันถาไมมีประสิทธิภาพก็จะออกจากตลาด และบริษัทใหมที่มีประสิทธิภาพก็ควรจะเขาสูตลาดไดโดยงาย 

มีการศึกษาความสัมพันธของการแขงขันกับนวัตกรรมโดยใชสถิติของสิทธิบัตรในโลก พบวาระหวางพ.ศ. 

2522-2530การจดสิทธิบัตรเพิ่มจาก 3,000 ราย เปน 74,000 รายโดยมีเพียงรอยละ 2.6 ของสิทธิบัตรทั้งหมด

เทาน้ันท่ีเปนของประเทศกําลังพัฒนา โดยนวัตกรรมจะทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 

ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกจะพัฒนาเทคโนโลยีโดยการคา การลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศ การซื้อใบอนุญาต (licensing) การลงทุนรวม การทําวิจัยและพัฒนาในประเทศ 

การสงเสริมการแขงขันภายในประเทศ 

ปจจัยที่มีผลตอความเขมขนของการแขงขันมีท้ังที่มีลักษณะเปนธรรมชาติคือ ลักษณะอุตสาหกรรมท่ี

ผูกขาดโดยธรรมชาติดังกลาวแลวในบทที ่4 ทั้งจากการกีดกันของเอกชนกันเอง และทั้งจากกฎระเบียบของรัฐ รัฐมี

บทบาทสําคัญเพราะมาตรการของรัฐอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขัน  ท้ังที่บทบาทสําคัญคือตองสรางระบบที่ทําให 

____________________ 
8world bank (2002)  ชี้วาการแขงขันจากตางประเทศมีผลสูง ตอการเปล่ียนแปลงระบบบรรษัทภิบาลของประเทศกําลังพัฒนา 
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พัฒนา 

มีการแขงขันที่เปนธรรมไมใหเอกชนกีดกันการแขงขันระหวางกัน และแกปญหาการผูกขาดโดยธรรมชาติ  ในสวน

นี้จึงอภิปรายถึงบทบาทรัฐในประเด็นกฎระเบียบและการพัฒนาสถาบัน 

         กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

คําส่ังของรัฐมีผลกระทบการเขาออกของธุรกิจ โดยมีสองลักษณะคือ ควบคุมการเขาออกของธุรกิจ

โดยตรง หรือทําใหมีตนทุนในการเขาสูตลาดของธุรกิจสูง นอกจากนี้การมีตนทุนในการออกจากตลาดก็มีผลให

ธุรกิจไมอยากเขาสูตลาดได เชน หากมีกฎหมายแรงงานท่ีทําใหมีตนทุนสูงมากหากเลิกจางแรงงาน การจะจัดตั้ง

ธุรกิจใหมจะตองระวังมากเพราะหากมีปญหาอาจจะเลิกกิจการไดยาก    

ในทางกลับกัน หากรัฐมีการชวยเหลือไมใหธุรกิจตองเลิกกิจการออกจากอุตสาหกรรมไป เชน การใหเงิน

อุดหนุน การมีสินเชื่อผอนปรน ก็ทําใหธุรกิจที่ไมมีประสิทธิภาพยังไมออกจากตลาด เพราะสามารถดําเนินการตอ

ไดแมวาจะไมมีกําไรมาตรการน้ีจะทําใหอุตสาหกรรมขาดการแขงขันเชนกัน 

กฎระเบียบตลาดผลิตภัณฑ 

การแขงขันในตลาดผลผลิตมีผลใหตลาดปจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพดวย เชน การประทวงหยุดงานจะมี

นอยหากธุรกิจมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การกําหนดกฎเกณฑท่ีทําใหตนทุนในการจัดต้ังบริษัทสูงจะไมชวยการ

แขงขัน กฎเกณฑจะตองมีความเหมาะสม โดยคํานึงความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมเปนหลัก  

กฎหมายการแขงขันและองคกรกํากับ 

เอกชนมักจะมีความพยายามที่จะขจัดการแขงขัน ไมวาจะเปนการสรางอํานาจผูกขาด การฮั้ว การจํากัด

ชองทางการตลาด หรือการกีดกันท่ีเปนโดยธรรมชาติ เชน การผูกขาดจากลักษณะของเทคโนโลยีที่ตองมีการลงทุน

ขนาดใหญ หรือมีลักษณะโครงสรางพื้นฐานท่ีอุตสาหกรรมบางชนิดตองการเปนพิเศษ เชนทาเรือ ก็อาจเปน

อุปสรรคตอการแขงขันไดเพราะรัฐไมสามารถจัดหาใหผูประกอบการทุกรายได 

รัฐจึงมักมีกฎหมายที่จะปองกันการสรางอํานาจผูกขาดและสงเสริมใหมีการแขงขันประเทศพัฒนาแลวมี

กฎหมายนี้มาเปนเวลานานแลว โดยสหรัฐอเมริกามีกฎหมายนี้ต้ังแตป พ.ศ. 2433  แคนาดาในป พ.ศ. 2434  

ยุโรปมีต้ังแตประมาณพ.ศ. 2493 (ค.ศ.1950s)  สวนประเทศกําลังพัฒนาเริ่มมีในชวง พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) ใน

ปจจุบันประเทศกําลังพัฒนามีกฎหมายน้ีมากขึ้น เนื่องจากกลัวการผูกขาด มีความตองการการลงทุนมากขึ้น และมี

แรงผลักดันจากตางชาติ อยางไรก็ตามกฎหมายยังมีปญหาในการบังคับใช 

จากการศึกษา 50 ประเทศพบความแตกตางของกฎหมายท่ีสําคัญคือ การกําหนดอํานาจผูกขาด การ

จัดการกับกลุมผูผูกขาด (cartel) และการบังคับใช 
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ผลของการแขงขันตอสถาบันบรรษัทภิบาล8 

การแขงขันในระบบเศรษฐกิจมีผลตอประสิทธิภาพ นวัตกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีทฤษฎี

เศรษฐศาสตร ท่ีอธิบายชัดเจนวา การแขงขันทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (allocative 

efficiency) คือ การจัดสรรทรัพยากรผลิตสินคาท่ีดีที่ สุด และมีประสิทธิภาพดานการผลิต (productive 

efficiency) คือจะผลิตสินคาอะไรหรือทํากิจการอะไร ก็จะทําโดยตนทุนตํ่าสุดใชทรัพยากรนอยที่สุดมีผลิตภาพ

เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ีการแขงขันยังมีผลตอความเทาเทียมกันและการแกปญหาความยากจน คือการแขงขันทําใหมี

ความเทาเทียมกันในการเขาสูตลาด ลดราคาสินคา จึงชวยคนยากจนไดดวย รวมท้ังการทําใหเศรษฐกิจขยายตัว

จากประสิทธิภาพทําใหลดจํานวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนไดดวย 

ในประเทศกําลังพัฒนาการแขงขันมีผลตอลักษณะสถาบันภายในประเทศ โดยเปลี่ยนโครงสรางสถาบันท่ี

เกี่ยวกับการคา โดยเฉพาะดานระหวางประเทศ ตัวอยางเชน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา สถาบันดานขอมูล

ขาวสารตางประเทศ สถาบันดานแรงงาน ที่ประเทศท่ีมีการแข็งขันเขมขน มักจะมีการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา เพื่อสรางนวตักรรม   

ระบบบรรษัทภิบาลในการกําหนดกฎเกณฑการเขาออกของธุรกิจ มีความสําคัญตอการแขงขัน เพราะการ

เขาออกท่ีงายทําใหอุตสาหกรรมตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยูเสมอ บริษัทที่มีประสิทธิภาพก็จะคงอยู 

ขณะเดียวกันถาไมมีประสิทธิภาพก็จะออกจากตลาด และบริษัทใหมที่มีประสิทธิภาพก็ควรจะเขาสูตลาดไดโดยงาย 

มีการศึกษาความสัมพันธของการแขงขันกับนวัตกรรมโดยใชสถิติของสิทธิบัตรในโลก พบวาระหวางพ.ศ. 

2522-2530การจดสิทธิบัตรเพิ่มจาก 3,000 ราย เปน 74,000 รายโดยมีเพียงรอยละ 2.6 ของสิทธิบัตรทั้งหมด

เทาน้ันท่ีเปนของประเทศกําลังพัฒนา โดยนวัตกรรมจะทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 

ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกจะพัฒนาเทคโนโลยีโดยการคา การลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศ การซื้อใบอนุญาต (licensing) การลงทุนรวม การทําวิจัยและพัฒนาในประเทศ 

การสงเสริมการแขงขันภายในประเทศ 

ปจจัยที่มีผลตอความเขมขนของการแขงขันมีท้ังที่มีลักษณะเปนธรรมชาติคือ ลักษณะอุตสาหกรรมท่ี

ผูกขาดโดยธรรมชาติดังกลาวแลวในบทที ่4 ทั้งจากการกีดกันของเอกชนกันเอง และทั้งจากกฎระเบียบของรัฐ รัฐมี

บทบาทสําคัญเพราะมาตรการของรัฐอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขัน  ท้ังที่บทบาทสําคัญคือตองสรางระบบที่ทําให 

____________________ 
8world bank (2002)  ชี้วาการแขงขันจากตางประเทศมีผลสูง ตอการเปล่ียนแปลงระบบบรรษัทภิบาลของประเทศกําลังพัฒนา 
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พัฒนา 

มีการแขงขันที่เปนธรรมไมใหเอกชนกีดกันการแขงขันระหวางกัน และแกปญหาการผูกขาดโดยธรรมชาติ  ในสวน

นี้จึงอภิปรายถึงบทบาทรัฐในประเด็นกฎระเบียบและการพัฒนาสถาบัน 

         กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

คําสั่งของรัฐมีผลกระทบการเขาออกของธุรกิจ โดยมีสองลักษณะคือ ควบคุมการเขาออกของธุรกิจ

โดยตรง หรือทําใหมีตนทุนในการเขาสูตลาดของธุรกิจสูง นอกจากนี้การมีตนทุนในการออกจากตลาดก็มีผลให

ธุรกิจไมอยากเขาสูตลาดได เชน หากมีกฎหมายแรงงานท่ีทําใหมีตนทุนสูงมากหากเลิกจางแรงงาน การจะจัดตั้ง

ธุรกิจใหมจะตองระวังมากเพราะหากมีปญหาอาจจะเลิกกิจการไดยาก    

ในทางกลับกัน หากรัฐมีการชวยเหลือไมใหธุรกิจตองเลิกกิจการออกจากอุตสาหกรรมไป เชน การใหเงิน

อุดหนุน การมีสินเชื่อผอนปรน ก็ทําใหธุรกิจที่ไมมีประสิทธิภาพยังไมออกจากตลาด เพราะสามารถดําเนินการตอ

ไดแมวาจะไมมีกําไรมาตรการน้ีจะทําใหอุตสาหกรรมขาดการแขงขันเชนกัน 

กฎระเบียบตลาดผลิตภัณฑ 

การแขงขันในตลาดผลผลิตมีผลใหตลาดปจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพดวย เชน การประทวงหยุดงานจะมี

นอยหากธุรกิจมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การกําหนดกฎเกณฑท่ีทําใหตนทุนในการจัดต้ังบริษัทสูงจะไมชวยการ

แขงขัน กฎเกณฑจะตองมีความเหมาะสม โดยคํานึงความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมเปนหลัก  

กฎหมายการแขงขันและองคกรกํากับ 

เอกชนมักจะมีความพยายามที่จะขจัดการแขงขัน ไมวาจะเปนการสรางอํานาจผูกขาด การฮั้ว การจํากัด

ชองทางการตลาด หรือการกีดกันท่ีเปนโดยธรรมชาติ เชน การผูกขาดจากลักษณะของเทคโนโลยีที่ตองมีการลงทุน

ขนาดใหญ หรือมีลักษณะโครงสรางพื้นฐานท่ีอุตสาหกรรมบางชนิดตองการเปนพิเศษ เชนทาเรือ ก็อาจเปน

อุปสรรคตอการแขงขันไดเพราะรัฐไมสามารถจัดหาใหผูประกอบการทุกรายได 

รัฐจึงมักมีกฎหมายที่จะปองกันการสรางอํานาจผูกขาดและสงเสริมใหมีการแขงขันประเทศพัฒนาแลวมี

กฎหมายนี้มาเปนเวลานานแลว โดยสหรัฐอเมริกามีกฎหมายนี้ต้ังแตป พ.ศ. 2433  แคนาดาในป พ.ศ. 2434  

ยุโรปมีต้ังแตประมาณพ.ศ. 2493 (ค.ศ.1950s)  สวนประเทศกําลังพัฒนาเริ่มมีในชวง พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) ใน

ปจจุบันประเทศกําลังพัฒนามีกฎหมายน้ีมากขึ้น เนื่องจากกลัวการผูกขาด มีความตองการการลงทุนมากขึ้น และมี

แรงผลักดันจากตางชาติ อยางไรก็ตามกฎหมายยังมีปญหาในการบังคับใช 

จากการศึกษา 50 ประเทศพบความแตกตางของกฎหมายท่ีสําคัญคือ การกําหนดอํานาจผูกขาด การ

จัดการกับกลุมผูผูกขาด (cartel) และการบังคับใช 

01���������������.indd   123 2/25/58 BE   10:02 PM



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

124

 122 บทที่ 7คุณธรรมกับเศรษฐศาสตรและการบริหาร 

ในการกําหนดอํานาจผูกขาดมีทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มักจะไมแยกสาขาอุตสาหกรรม

ประเทศพัฒนาแลวมักจะใชเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ ซึ่งมีเหตุผลวาจํานวนไมสําคัญ พฤติกรรมการผูกขาด

สําคัญกวา 

กฎเกณฑเก่ียวกับกลุมผูผูกขาดมี 2 แบบแบบที่ 1 ถือวามีการรวมกลุม (cartel) ผิดกฎหมาย คือทําใหมี

การกําหนดราคาหรือกีดกันคนอื่น จากการศึกษาของธนาคารโลก 13 ใน 50 ประเทศที่ศึกษาจะมีการกําหนดวา

การรวมกลุมผิดกฎหมาย โดยไมสนใจวาจะมีผลตอตลาดหรือไม ถือเอาวัตถุประสงคของการมารวมกลุมธุรกิจเปน

หลักแบบที่ 2 ใหอํานาจเจาหนาท่ีระบุวากลุมผูผูกขาดทําผิดหรือไม โดยดูวามีผลทางเศรษฐกิจหรือไม เชนกรณี

ของสหภาพยุโรป 

การบังคับกฎหมายก็มีความแตกตางกันระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป โดยสหรัฐอเมริกาใช

กําลังคนและทรัพยากรในการจัดการเปนจํานวนมาก บทลงโทษเปนลักษณะอาญา มีคาปรับท่ีสูง มีการชดใช

ผูเสียหาย กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทที่กระตือรือรน 

สวนสหภาพยุโรปใชกําลังคนและทรัพยากรไมเทาสหรัฐอเมริกา อาจเปนเพราะในทางประวัติศาสตรยุโรป

มีกลุมผูผูกขาดมานาน จึงรูสึกคุนเคยเปนปกติ ท้ังยังคิดวาการรวมกลุมก็อาจทําใหเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นจึงไม

เขมงวดเทากับในสหรัฐอเมริกา 

การสรางความเขมแข็งของสถาบันเพื่อการแขงขันในประเทศ   

ประเทศที่มีรายไดตอหัวสูงเปนประเทศท่ีมีการใชกฎหมายอยางเขมขน คือ มีการทํางานดานน้ีที่ยาวนาน

พิจารณาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ คือ ก) ตองมีกฎหมายที่บังคับใหธุรกิจใหขอมูลกับเจาหนาท่ี ข) มีกฎหมายท่ี

ใหอํานาจในการใชบังคับขององคกรกํากับดูแล (competition agency)  ไมใชใหไปที่ศาลทุกกรณี เพราะจะมี

ปญหาทางเทคนิคท่ีผูพิพากษาไมคุนเคยอยูมาก ค) องคกรกํากับมีความเปนอิสระในการบังคับใชกฎหมายมี

งบประมาณและกําลังคนเพียงพอ ง) เอกชนและองคกรกํากับมีสิทธิรองเรียนไดเอง จ) การตัดสินใจของรัฐ องคกร

กํากับหรือศาลในเรื่องนี้ตองใหสาธารณชนรับรู  

ทั้งนี้รัฐบาลตองเปนเจาภาพกระตุนการแขงขัน และสังคมตองเห็นความสําคัญและอยากจะบังคับใชถา

ประเทศกําลังพัฒนามีกําลังนอย ใหเนนในส่ิงที่สําคัญจริงๆกอนคือการฮั้วกัน การกีดกันชองทางการผลิตและการ

จําหนาย (cartel, exclusive supply and distribution contract) 

สิ่งท่ียากในการกําหนดทางกฎหมาย คือพฤติกรรมใดเปนการตอตานการแขงขัน เชนจะกําหนดอยางไรใน

เรื่องของการกําหนดราคา การตัดราคา การผูกสินคา (tie-ins) ในชองทางการตลาด 

ประเทศกําลังพัฒนาจึงควรสรางความเขมแข็งขององคกร โดยใหอํานาจทางกฎหมายบังคับใหบริษัทให

ขอมูลแกเจาหนาที่ ใหเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระมีอํานาจอยางแทจริง ใหเอกชนมีอํานาจหรือมีโอกาสในการ
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พัฒนา 

ริเริ่มไตสวนการใชอํานาจผูกขาด และใหเผยแพรคําตัดสินแกสาธารณชนดวยเพื่อควบคุมอํานาจในการกํากับดูแล

ดวย 

การคาระหวางประเทศกับการสงเสริมการแขงขัน 

การคาระหวางประเทศเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหตลาดในประเทศไดแขงขันระหวางประเทศ ทั้งดานการ

นําเขาและสงออก ทําใหรัฐบาลตองลดอุปสรรคในการแขงขันในประเทศลงเพื่อใหแขงขันได เชนดานการเงิน ดาน

แรงงาน การบริการของรัฐ จึงมีผลตอธรรมาภิบาลดวย ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่นาสนใจดังตอไปน้ี 

เคร่ืองมือดานการคาระหวางประเทศ 

กระบวนการศุลกากรเปนการควบคุมดานการบริหารที่ทําใหสินคานําเขาจากตางชาติยากขึ้นหาก

กระบวนการไมมีประสิทธิภาพ จะมีผลตอการฉอราษฎรบังหลวงดวย หากวาขาดความโปรงใส การกําหนดอัตรา

ภาษีมีหลายอัตรา การขาดราคาอางอิงที่เปนระบบทั้งน้ีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยไดมากทั้งในดาน

ประสิทธิภาพและการลดโอกาสในการทุจริต 

การกําหนดมาตรฐานมีทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานกระบวนการผลิต และการติดฉลากมาตรฐาน 

(product standard, process standard, label requirement) มีทั้งสมัครใจ (เชน มาตรฐานISO) และการ

บังคับ (มาตรฐานสินคานําเขา) 

การกําหนดมาตรฐานชวยแกปญหาความลมเหลวของระบบตลาดไดเพราะเปนการใหขอมูล แตก็สามารถ

ใชเปนการกีดกันการคาไดถาต้ังมาตรฐานไวสูงเกินไป หรือใชเฉพาะกับสินคานําเขา เพราะการกําหนดมาตรฐานทํา

ใหมีตนทุนธุรกรรมเพิ่มข้ึน ท้ังดานการออกแบบ การผลิต การกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยทั่วไปธุรกิจ

ขามชาติจะมีความไดเปรียบธุรกิจทองถิ่น 

ทางแกการกีดกันลักษณะน้ีคือ การทําใหมาตรฐานเปนระดับสากล และทําใหมาตรฐานในประเทศตางๆ

เทียบกันได และรัฐบาลชวยในดานการใหขอมูลและการทดสอบเพื่อลดตนทุนธุรกรรม 

การคาและการลงทุนดานบริการ 

การเปดตลาดในภาคบริการมีผลสําคัญตอการแขงขัน โดยสาขาที่เปนเสาหลักคือ การขนสง โทรคมนาคม 

การเงิน โดยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจะมีผลในการแขงขันเพื่อทําธุรกิจนี้ และหากภาคบริการมี

ประสิทธิภาพก็จะทําใหธุรกิจอ่ืนๆมีการแขงขันมากขึ้นดวย เชนหากคาใชจายในดานโทรคมนาคมสูงมาก ธุรกิจ

ขนาดเล็กก็จะเสียเปรียบในการแขงขัน อยางไรก็ตามความเสรีในการลงทุนตองคํานึงถึงผลดานอ่ืนดวย เชน หากรัฐ

ไมสามารถกํากับดูแลสถาบันการเงินตางประเทศไดดี หากเปดเสรีทางการเงินก็จะสรางปญหาเสถียรภาพทาง

การเงินได 
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ในการกําหนดอํานาจผูกขาดมีทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มักจะไมแยกสาขาอุตสาหกรรม

ประเทศพัฒนาแลวมักจะใชเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ ซึ่งมีเหตุผลวาจํานวนไมสําคัญ พฤติกรรมการผูกขาด

สําคัญกวา 

กฎเกณฑเก่ียวกับกลุมผูผูกขาดมี 2 แบบแบบที่ 1 ถือวามีการรวมกลุม (cartel) ผิดกฎหมาย คือทําใหมี

การกําหนดราคาหรือกีดกันคนอื่น จากการศึกษาของธนาคารโลก 13 ใน 50 ประเทศที่ศึกษาจะมีการกําหนดวา

การรวมกลุมผิดกฎหมาย โดยไมสนใจวาจะมีผลตอตลาดหรือไม ถือเอาวัตถุประสงคของการมารวมกลุมธุรกิจเปน

หลักแบบที่ 2 ใหอํานาจเจาหนาท่ีระบุวากลุมผูผูกขาดทําผิดหรือไม โดยดูวามีผลทางเศรษฐกิจหรือไม เชนกรณี

ของสหภาพยุโรป 

การบังคับกฎหมายก็มีความแตกตางกันระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป โดยสหรัฐอเมริกาใช

กําลังคนและทรัพยากรในการจัดการเปนจํานวนมาก บทลงโทษเปนลักษณะอาญา มีคาปรับท่ีสูง มีการชดใช

ผูเสียหาย กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทที่กระตือรือรน 

สวนสหภาพยุโรปใชกําลังคนและทรัพยากรไมเทาสหรัฐอเมริกา อาจเปนเพราะในทางประวัติศาสตรยุโรป

มีกลุมผูผูกขาดมานาน จึงรูสึกคุนเคยเปนปกติ ท้ังยังคิดวาการรวมกลุมก็อาจทําใหเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นจึงไม

เขมงวดเทากับในสหรัฐอเมริกา 

การสรางความเขมแข็งของสถาบันเพื่อการแขงขันในประเทศ   

ประเทศที่มีรายไดตอหัวสูงเปนประเทศท่ีมีการใชกฎหมายอยางเขมขน คือ มีการทํางานดานน้ีที่ยาวนาน

พิจารณาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ คือ ก) ตองมีกฎหมายที่บังคับใหธุรกิจใหขอมูลกับเจาหนาท่ี ข) มีกฎหมายท่ี

ใหอํานาจในการใชบังคับขององคกรกํากับดูแล (competition agency)  ไมใชใหไปที่ศาลทุกกรณี เพราะจะมี

ปญหาทางเทคนิคท่ีผูพิพากษาไมคุนเคยอยูมาก ค) องคกรกํากับมีความเปนอิสระในการบังคับใชกฎหมายมี

งบประมาณและกําลังคนเพียงพอ ง) เอกชนและองคกรกํากับมีสิทธิรองเรียนไดเอง จ) การตัดสินใจของรัฐ องคกร

กํากับหรือศาลในเรื่องนี้ตองใหสาธารณชนรับรู  

ท้ังนี้รัฐบาลตองเปนเจาภาพกระตุนการแขงขัน และสังคมตองเห็นความสําคัญและอยากจะบังคับใชถา

ประเทศกําลังพัฒนามีกําลังนอย ใหเนนในส่ิงที่สําคัญจริงๆกอนคือการฮั้วกัน การกีดกันชองทางการผลิตและการ

จําหนาย (cartel, exclusive supply and distribution contract) 

สิ่งท่ียากในการกําหนดทางกฎหมาย คือพฤติกรรมใดเปนการตอตานการแขงขัน เชนจะกําหนดอยางไรใน

เรื่องของการกําหนดราคา การตัดราคา การผูกสินคา (tie-ins) ในชองทางการตลาด 

ประเทศกําลังพัฒนาจึงควรสรางความเขมแข็งขององคกร โดยใหอํานาจทางกฎหมายบังคับใหบริษัทให

ขอมูลแกเจาหนาที่ ใหเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระมีอํานาจอยางแทจริง ใหเอกชนมีอํานาจหรือมีโอกาสในการ
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พัฒนา 

ริเริ่มไตสวนการใชอํานาจผูกขาด และใหเผยแพรคําตัดสินแกสาธารณชนดวยเพื่อควบคุมอํานาจในการกํากับดูแล

ดวย 

การคาระหวางประเทศกับการสงเสริมการแขงขัน 

การคาระหวางประเทศเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหตลาดในประเทศไดแขงขันระหวางประเทศ ทั้งดานการ

นําเขาและสงออก ทําใหรัฐบาลตองลดอุปสรรคในการแขงขันในประเทศลงเพื่อใหแขงขันได เชนดานการเงิน ดาน

แรงงาน การบริการของรัฐ จึงมีผลตอธรรมาภิบาลดวย ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่นาสนใจดังตอไปน้ี 

เคร่ืองมือดานการคาระหวางประเทศ 

กระบวนการศุลกากรเปนการควบคุมดานการบริหารที่ทําใหสินคานําเขาจากตางชาติยากขึ้นหาก
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ขนาดเล็กก็จะเสียเปรียบในการแขงขัน อยางไรก็ตามความเสรีในการลงทุนตองคํานึงถึงผลดานอ่ืนดวย เชน หากรัฐ

ไมสามารถกํากับดูแลสถาบันการเงินตางประเทศไดดี หากเปดเสรีทางการเงินก็จะสรางปญหาเสถียรภาพทาง

การเงินได 
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ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกตใชในการบริหารและวางนโยบายเศรษฐกิจเปนส่ิง

ที่นาสนใจศึกษาสําหรับการบริหารการพัฒนา รวมทั้งประชาชนท่ัวไปท่ีตองการทําความเขาใจถึงภาครัฐท่ีเหมาะสม 

บทน้ี1จึงมีวัตถุประสงคสําคัญในการอภิปรายใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาของปรัชญาและภาครัฐ 

โดยเฉพาะกับการวางนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาโดยรวม บทนี้แบงเปน 2สวน สวนท่ีหนึ่งอภิปรายความ

เชื่อมโยงวา หากจะกําหนดนโยบายเศรษฐกิจตามเนื้อหาและเงื่อนไขของปรัชญานี้แลว นาจะตองมีการกําหนด

นโยบายในลักษณะใด  สวนท่ีสองเปนการวิเคราะหบทบาทของภาครัฐที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีภูมิคุมกันตอความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

 

8.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

ในสวนนี้เปนการวิเคราะหวาจากคุณลักษณะและเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางในการ

ดําเนินนโยบายและการบริหารเศรษฐกิจควรจะเปนอยางไร เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยพิจารณาจาก

โครงสรางดานคุณลักษณะ เน้ือหา และเงื่อนไข 

วิถีการกําหนดและดําเนินนโยบาย 

จากคุณลักษณะของปรัชญานี้ช้ีใหเห็นวา การบริหารเศรษฐกิจจะตองเปนทางสายกลาง รูเทาทันเพื่อการ

ใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน  ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจจะไมใชการปดประเทศ ตองสงเสริมการคาและ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ณัฏฐพงศ ทองภักดีและคณะ (2542) ชี้วาการใชประโยชนจาก

กระแสโลกาภิวัตนตามแนวน้ีจะสอดคลองกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเรื่องการผลิตและการคาทําตามความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศเปนหลักการสําคัญ นั่นคือการสรางความไดเปรียบอยางแทจริงของประเทศ 

นโยบายเศรษฐกิจจะตองสนับสนุนการแขงขันทางการผลิตและการคาเพื่อใหสังคมมีประสิทธิภาพ และผูบริโภคได

ประโยชน ไมปกปองอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไมมีความไดเปรียบในการผลิตโดยต้ังภาษีนําเขาสูง ซ่ึงจะทําใหไมได

ประโยชนจากการคาระหวางประเทศ เพราะสินคานําเขาจะมีราคาแพง ตนทุนการผลิตในประเทศสูงข้ึน การ

สงออกทําไดยากขึ้น  ในขณะเดียวกันตองมีนโยบายสําหรับผูเดือดรอนจากการกระแสโลกาภิวัตนใหปรับตัวได 

                                                           
1เน้ือหาของบทนี้ปรับมาจาก ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2552)   
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โครงสรางดานคุณลักษณะ เน้ือหา และเงื่อนไข 
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นโยบายเศรษฐกิจจะตองสนับสนุนการแขงขันทางการผลิตและการคาเพื่อใหสังคมมีประสิทธิภาพ และผูบริโภคได

ประโยชน ไมปกปองอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไมมีความไดเปรียบในการผลิตโดยต้ังภาษีนําเขาสูง ซ่ึงจะทําใหไมได

ประโยชนจากการคาระหวางประเทศ เพราะสินคานําเขาจะมีราคาแพง ตนทุนการผลิตในประเทศสูงข้ึน การ

สงออกทําไดยากขึ้น  ในขณะเดียวกันตองมีนโยบายสําหรับผูเดือดรอนจากการกระแสโลกาภิวัตนใหปรับตัวได 

                                                           
1เน้ือหาของบทนี้ปรับมาจาก ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2552)   
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พัฒนา 

สวนเน้ือหาของปรัชญาท่ีกลาวถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีระบบภูมิคุมกัน แสดงวา 

นโยบายเศรษฐกิจตองมีความสมดุล สามารถใหเหตุใหผลและช้ีแจงใหสาธารณชนเขาใจได มีความโปรงใส มีการ

คํานึงถึงความเส่ียง และตองมีระบบในการบริหารความเส่ียงเพื่อสรางภูมิคุมกัน 

ความพอประมาณ คือ การอยูไดโดยตนเอง ยืนโดยขาของตนเอง มีการคาการติดตอกับสังคมอ่ืน แต

ตนเองอยูได ไมพึ่งพิงแตภายนอก ในดานของนโยบายสามารถมองทั้งระดับปจเจกชน ชุมชน และสังคม2 

ในแงปจเจกชน นโยบายตองชวยใหปจเจกชนยืนบนขาของตนเองได นั่นคือ มีมาตรการใหโอกาสทาง

เศรษฐกิจตามศักยภาพของแตละคน มาตรการใหประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษา การบริการของรัฐ 

สาธารณูปโภคพื้นฐานอยางทั่วถึง รวมท้ังการเขาถึงแหลงเงินทุน ในขณะเดียวกันตองมีมาตรการไมใหมีการสราง

หน้ีสินมากเกินไปจนเกิดความไมพอเพียง 

ในดานของชุมชน นโยบายเศรษฐกิจตองสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อชวยใหคนในชุมชนยืนไดดวย

ตนเอง ชุมชนแตละชุมชนยอมมีความแตกตางกันตามลักษณะของประชากร ทรัพยากร วัฒนธรรม ดังน้ัน นโยบาย

ตองใหชุมชนพัฒนาตามความแตกตาง นโยบายกระจายอํานาจจากสวนกลางจะมีสวนสําคัญในการสรางความ

เขมแข็งใหชุมชนท่ีมีความหลากหลายได เพราะชุมชนจะมีอํานาจทางการคลังที่จะสรางสาธารณูปโภคและบริการท่ี

สนองตอบตอความตองการของชุมชนไดดีกวาการดําเนินงานจากสวนกลาง นอกจากนี้จะตองสงเสริมการสราง

เครือขายของชุมชนดวย 

ในสวนของระดับประเทศ ความพอประมาณ คือ การท่ีจะมีนโยบายใหความสําคัญแกวัตถุประสงคท้ังสาม

ดานคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพและความเทาเทียมกัน โดยไมมุงใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก

ไปจนไมพอประมาณเกิดปญหาดานเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็ตองมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสรางความ

เปนอยูที่ดีแกประชาชน โดยมีนโยบายโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสม นโยบายการเงิน การคลังที่กํากับนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาคของไทยควรเนนเรื่องเสถียรภาพ ซึ่งในอดีตมาตรการการเงินของไทยประสบความสําเร็จในการ

สรางเสถียรภาพ โดยในปจจุบันนโยบายการเงินแบบ Inflation targeting ก็เนนเสถียรภาพดานราคาเชนกัน (สาย

นโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย, 2542) นโยบายระดับประเทศตองมีความสมดุลดานการออมและการ

ลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน 

นโยบายการออมของประเทศมีความสําคัญมากข้ึน เมื่อสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรมีแนวโนมจะสูงขึ้น

อยางตอเน่ือง ทั้งน้ี การสาธารณสุขของประเทศดีข้ึน สุขภาพอนามัยของประชาชนจึงดีขึ้นดวย ทําใหคนมีอายุขัยที่

                                                           
2จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และกอบศักด์ิ ภูตระกูล (2546) ชี้วาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาประเทศตอไป
จะตองประกอบดวยยุทธศาสตร 3 ระดับคือ ก) ยุทธศาสตรเพื่อการอยูรอดหรือความยั่งยืนของประเทศ ภายใตอิทธิพลกระแสโลกา
ภิวัตน(globalized framework) ข) กรอบการพัฒนาระดับประเทศที่ยั่งยืน (national strategies for sustainable 
development) ค) แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระดับทองถิ่นตามความเหมาะสมของทรัพยากร เปนการวางยุทธศาสตรต้ังแต
ระดับชุมชนจนถึงระดับระหวางประเทศ 

 125 บทที่ 8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาครัฐ 

ยาวนานขึ้น ดังน้ัน จึงสงผลใหสัดสวนของผูสูงอายุมากขึ้น เม่ือเทียบกับสัดสวนของผูท่ีอยูในวัยทํางาน สมเกียรติ 

ต้ังกิจวาณิชย และนณริฏ พิศลยบุตร (2557) ประมาณการวาประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบในป 

ค.ศ.2015 เร็วกวากลุมประเทศเอเชียตะวันออกอื่น ๆ ดังน้ัน ผูที่อยูในวัยทํางานอาจจะรับภาระเลี้ยงทั้งเด็กและ

ผูสูงอายุไมไหว รัฐบาลจึงจําเปนตองมีการชวยเหลือใหประชาชนมีการออมในชวงที่ยังอยูในวัยทํางานเพื่อจะไดนํา

เงินที่ออมนี้ไปใชจายเมื่อตนเองเกษียณอายุไปแลว เพื่อลดภาระของผู ท่ีทํางานในอนาคต เชน โครงการ

ประกันสังคม เปนตน 

ในดาน ความมีเหตุมีผล ความรอบคอบ การกําหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจตองมีความ

ระมัดระวังพิจารณาเหตุและผลของการกระทํา โดยคํานึงถึงผลระยะยาว และตระหนักถึงความเส่ียงท้ังจาก

สภาพแวดลอมและจากมาตรการของรัฐ การกําหนดนโยบายของรัฐมีพื้นฐานขอสมมติในดานดีมากเกินไป ตอง

วิเคราะหดวยวาหากส่ิงแวดลอมเปล่ียนในดานราย ผลของนโยบายจะเปนอยางไร เปนที่นาสังเกตวา ภาวะฟองสบู

เกิดจากในระบบที่คนท่ัวไปมองเศรษฐกิจในแงดีเกินไป เชนเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วก็คาดวาจะขยายตัว

เชนนี้ตลอดไป จนมีมาตรการลงทุนขนาดใหญ ไมมีการเผ่ือกรณีที่เศรษฐกิจไมเปนไปตามคาด ซึ่งจะทําใหเปน

วิกฤติเศรษฐกิจได   

การลงทุนของรัฐบาลตองมีเหตุผล ความรอบคอบ จึงตองมีการวิเคราะหโครงการเพื่อใหเห็นความคุมคา

ของโครงการ ซึ่งจะตองพิจารณาทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดลอม โครงการที่ควรลงทุนจะมี

ความคุมคาตอสังคม แสดงถึงความพอเพียง การวิเคราะหโครงการยังทําใหเห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้

ของโครงการรัฐบาลดวย  

นโยบายรัฐตองไมสรางความไมรอบคอบใหแกประชาชน เกิดจริยวิบัติ (moral hazard) ดังท่ีอธิบายใน

บทท่ี 3 ตัวอยางเชน การประกันไมใหธนาคารลม ก็อาจทําใหมีแรงจูงใจที่ผูบริหารธนาคารไมสนใจความเสี่ยงที่จะ

มีผลตอการประกอบการของธนาคารได หรือโครงการเกี่ยวกับการผอนภาระหนี้ของประชาชน ตองไมทําให

ประชาชนมีการกูหน้ีที่เกินตัวโดยคาดวาจะไดรับความชวยเหลือจากนโยบายรัฐ 

การมีภูมิคุมกัน คือ นโยบายรัฐบาลตองคํานึงถึงผลของนโยบายในระยะยาวไมเพียงผลเฉพาะหนา มีระบบ

ที่ดีตอการจัดการความเส่ียง เพื่อปรับตัวจากการเปล่ียนแปลง  

ในการแกปญหาความยากจน ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันนี้ มีแนวคิดท้ังการใชระบบตลาดเสรีท่ีทําให

เศรษฐกิจขยายตัวคนจนลดลง แตมีปญหาการกระจายรายได นโยบายท่ีภาครัฐทําโครงการสรางรายไดใหคน

ยากจนโดยตรงผานนโยบายการคลังท่ีมักจะเรียกวาประชานิยม และระบบรัฐสวัสดิการท่ีรัฐทําระบบสวัสดิการให

ทั่วถึงทุกคนในสังคมลดความเสี่ยงที่หลากหลายในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมาตรการตาขายนิรภัยของสังคมก็เปนสวน

หน่ึงของรัฐสวัสดิการ 
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ยาวนานขึ้น ดังน้ัน จึงสงผลใหสัดสวนของผูสูงอายุมากขึ้น เม่ือเทียบกับสัดสวนของผูท่ีอยูในวัยทํางาน สมเกียรติ 

ต้ังกิจวาณิชย และนณริฏ พิศลยบุตร (2557) ประมาณการวาประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบในป 

ค.ศ.2015 เร็วกวากลุมประเทศเอเชียตะวันออกอื่น ๆ ดังน้ัน ผูที่อยูในวัยทํางานอาจจะรับภาระเลี้ยงทั้งเด็กและ

ผูสูงอายุไมไหว รัฐบาลจึงจําเปนตองมีการชวยเหลือใหประชาชนมีการออมในชวงที่ยังอยูในวัยทํางานเพื่อจะไดนํา

เงินที่ออมนี้ไปใชจายเมื่อตนเองเกษียณอายุไปแลว เพื่อลดภาระของผู ท่ีทํางานในอนาคต เชน โครงการ

ประกันสังคม เปนตน 

ในดาน ความมีเหตุมีผล ความรอบคอบ การกําหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจตองมีความ

ระมัดระวังพิจารณาเหตุและผลของการกระทํา โดยคํานึงถึงผลระยะยาว และตระหนักถึงความเส่ียงท้ังจาก

สภาพแวดลอมและจากมาตรการของรัฐ การกําหนดนโยบายของรัฐมีพ้ืนฐานขอสมมติในดานดีมากเกินไป ตอง

วิเคราะหดวยวาหากส่ิงแวดลอมเปล่ียนในดานราย ผลของนโยบายจะเปนอยางไร เปนที่นาสังเกตวา ภาวะฟองสบู

เกิดจากในระบบที่คนท่ัวไปมองเศรษฐกิจในแงดีเกินไป เชนเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วก็คาดวาจะขยายตัว

เชนนี้ตลอดไป จนมีมาตรการลงทุนขนาดใหญ ไมมีการเผ่ือกรณีที่เศรษฐกิจไมเปนไปตามคาด ซึ่งจะทําใหเปน

วิกฤติเศรษฐกิจได   

การลงทุนของรัฐบาลตองมีเหตุผล ความรอบคอบ จึงตองมีการวิเคราะหโครงการเพื่อใหเห็นความคุมคา

ของโครงการ ซึ่งจะตองพิจารณาทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดลอม โครงการที่ควรลงทุนจะมี

ความคุมคาตอสังคม แสดงถึงความพอเพียง การวิเคราะหโครงการยังทําใหเห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้

ของโครงการรัฐบาลดวย  

นโยบายรัฐตองไมสรางความไมรอบคอบใหแกประชาชน เกิดจริยวิบัติ (moral hazard) ดังท่ีอธิบายใน

บทท่ี 3 ตัวอยางเชน การประกันไมใหธนาคารลม ก็อาจทําใหมีแรงจูงใจที่ผูบริหารธนาคารไมสนใจความเสี่ยงที่จะ

มีผลตอการประกอบการของธนาคารได หรือโครงการเกี่ยวกับการผอนภาระหนี้ของประชาชน ตองไมทําให

ประชาชนมีการกูหน้ีที่เกินตัวโดยคาดวาจะไดรับความชวยเหลือจากนโยบายรัฐ 

การมีภูมิคุมกัน คือ นโยบายรัฐบาลตองคํานึงถึงผลของนโยบายในระยะยาวไมเพียงผลเฉพาะหนา มีระบบ

ที่ดีตอการจัดการความเส่ียง เพื่อปรับตัวจากการเปล่ียนแปลง  

ในการแกปญหาความยากจน ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันนี้ มีแนวคิดท้ังการใชระบบตลาดเสรีท่ีทําให

เศรษฐกิจขยายตัวคนจนลดลง แตมีปญหาการกระจายรายได นโยบายท่ีภาครัฐทําโครงการสรางรายไดใหคน

ยากจนโดยตรงผานนโยบายการคลังท่ีมักจะเรียกวาประชานิยม และระบบรัฐสวัสดิการท่ีรัฐทําระบบสวัสดิการให

ทั่วถึงทุกคนในสังคมลดความเสี่ยงที่หลากหลายในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมาตรการตาขายนิรภัยของสังคมก็เปนสวน

หน่ึงของรัฐสวัสดิการ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร และการบริหารการ

พัฒนา 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ไทย ตามสภาพแวดลอมและแนวโนมสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ควรใชนโยบายทั้งสามแบบ คือ ระบบตลาดเสรี

นิยม ระบบการคลังประชานิยม และ รัฐสวัสดิการผสมผสานกันไป  โดยตองใหรัฐสวัสดิการเปนหลักเพราะ

สามารถแกปญหาความยากจนเรื้อรัง นั้นคือสรางภูมิ

หากจะใหมาตรการของความพอเพียงไดผล สังคมก็ตองมีเงื่อนไขของความพอเพียง มาตรการจึงตอง

สงเสริมเงื่อนไขนี้ ซึ่งในการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การมีความรอบรูรอบคอบและมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย

การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย

ถึงเรื่องนี้ในบทที่ 7 ที่ผานมา  

นโยบายที่จะทําใหพื้นฐานความรูนําไปสู ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือมีมาตรการท่ีทําใหมีระบบ

ขอมูลขาวสารท่ีดี ที่ประชาชนเขาถึงได การบริหารเศรษฐกิจตองมีระบบขอมูลและการวิเคราะหขอมูลท่ีทันสมัย 

นโยบายรัฐตองสรางสังคมเปนสังคมแหงความรู ประชาชนมีการศึกษา

เคร่ืองมอืเพือ่มาตรการรัฐที่พอเพยีง

การจะดําเนินนโยบายสาธารณะตามหลักการของปรัชญา

บริหารที่จะทําใหดําเนินการตามกรอบได

เราสามารถใชเครื่องมือการบริหารที่ทันสมัยในการดําเนินมาตรการสาธารณะได ตามท่ีแสดงไวในรูป 

ขางบน โดยเครื่องมือสําคัญในการสรางความพอประมาณและมีเหตุมีผล คือ การวางแผน

รูป 8.1 เคร่ืองมือทางการบริหารเพื่อความพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร และการบริหารการ

การ
วิเคราะห
โครงการ

การบริหาร
ความเสี่ยง

การ
วางแผน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) ชี้วา ชุดนโยบายที่จะแกปญหาความยากจนของประเทศ

ไทย ตามสภาพแวดลอมและแนวโนมสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ควรใชนโยบายท้ังสามแบบ คือ ระบบตลาดเสรี

นิยม ระบบการคลังประชานิยม และ รัฐสวัสดิการผสมผสานกันไป  โดยตองใหรัฐสวัสดิการเปนหลักเพราะ

สามารถแกปญหาความยากจนเรื้อรัง น้ันคือสรางภูมิคุมกันท่ีมั่นคงได 

หากจะใหมาตรการของความพอเพียงไดผล สังคมก็ตองมีเงื่อนไขของความพอเพียง มาตรการจึงตอง

สงเสริมเงื่อนไขนี้ ซ่ึงในการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การมีความรอบรูรอบคอบและมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย

คุณธรรมและความซื่อสัตย คือระบบสังคมตองมีธรรมาภิบาลท้ังภาครัฐและเอกชน ดังท่ีไดอภิปราย

นโยบายที่จะทําใหพื้นฐานความรูนําไปสู ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือมีมาตรการท่ีทําใหมีระบบ

ขอมูลขาวสารท่ีดี ท่ีประชาชนเขาถึงได การบริหารเศรษฐกิจตองมีระบบขอมูลและการวิเคราะหขอมูลท่ีทันสมัย 

นโยบายรัฐตองสรางสังคมเปนสังคมแหงความรู ประชาชนมีการศึกษาท่ีดี จึงทําใหมีความรูความรอบคอบได 

เครื่องมอืเพือ่มาตรการรัฐที่พอเพยีง 

การจะดําเนินนโยบายสาธารณะตามหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการใชเครื่องมือในการ

บริหารที่จะทําใหดําเนินการตามกรอบได 

เราสามารถใชเครื่องมือการบริหารท่ีทันสมัยในการดําเนินมาตรการสาธารณะได ตามท่ีแสดงไวในรูป 

ขางบน โดยเครื่องมือสําคัญในการสรางความพอประมาณและมีเหตุมีผล คือ การวางแผน

เคร่ืองมือทางการบริหารเพื่อความพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร และการบริหารการ

แกปญหาความยากจนของประเทศ

ไทย ตามสภาพแวดลอมและแนวโนมสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ควรใชนโยบายทั้งสามแบบ คือ ระบบตลาดเสรี

นิยม ระบบการคลังประชานิยม และ รัฐสวัสดิการผสมผสานกันไป  โดยตองใหรัฐสวัสดิการเปนหลักเพราะ

หากจะใหมาตรการของความพอเพียงไดผล สังคมก็ตองมีเงื่อนไขของความพอเพียง มาตรการจึงตอง

สงเสริมเงื่อนไขนี้ ซ่ึงในการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การมีความรอบรูรอบคอบและมีคุณธรรม ความซื่อสัตย 

ธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ดังที่ไดอภิปราย

นโยบายที่จะทําใหพื้นฐานความรูนําไปสู ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือมีมาตรการที่ทําใหมีระบบ

ขอมูลขาวสารท่ีดี ท่ีประชาชนเขาถึงได การบริหารเศรษฐกิจตองมีระบบขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่ทันสมัย 

ท่ีดี จึงทําใหมีความรูความรอบคอบได  

ของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการใชเครื่องมือในการ

เราสามารถใชเครื่องมือการบริหารท่ีทันสมัยในการดําเนินมาตรการสาธารณะได ตามที่แสดงไวในรูป 8.1 

ขางบน โดยเครื่องมือสําคัญในการสรางความพอประมาณและมีเหตุมีผล คือ การวางแผนและวิเคราะหโครงการ  
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การมีแผนของการดําเนินนโยบายและมาตรการสาธารณะ คือ การทําใหผูดําเนินโครงการมีการพิจารณาเหตุผล 

ความจําเปนของมาตรการสาธารณะ มีการกําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการ การมีแผนในการ

ปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคได ซึ ่งตองมีการพิจารณาสภาพแวดลอมในปจจุบันและในอนาคตท่ีมีผลตอ

นโยบายหรือมาตรการสาธารณะ และพิจารณาถึงผลกระทบทั้งระยะส้ันและระยะยาว เปนการมองไปขางหนาเห็น

ภาพการดําเนินโครงการท้ังหมดต้ังแตตนจนจบ ซ่ึงก็เปนไปตามหลักความมีเหตุมีผลของปรัชญานั่นเอง 

นโยบายและมาตรการรัฐยอมมีตนทุนในการลงทุน การวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะประเมิน

ความพอประมาณของโครงการรัฐ เพราะจะทําใหเห็นความคุมคาของมาตรการหรือโครงการสาธารณะ หลีกเล่ียงการ

สุดโตงลงทุนมากไปหรือลงทุนนอยไปดังที่รายละเอียดในบทที่ 5 วา การวิเคราะหโครงการ คือ การคํานวณ

ผลตอบแทนสุทธิของการลงทุน เปนการเปรียบเทียบผลประโยชนกับตนทุนของโครงการ ตลอดระยะเวลาของการ

ดําเนินโครงการ  ดังนั้น จึงเปนการพิจารณาระยะยาวตามหลักของปรัชญา โดยในการวิเคราะหโครงการภาครัฐ 

จะตองมีการวิเคราะหท้ังทางการเงินและทางเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะหทางเศรษฐกิจเปนการดูความคุมทุนตอ

สังคม ซ่ึงจะรวมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือตนทุนตอสังคมอื่น ๆ ดวย นอกจากน้ี ยังควรทําการวิเคราะหความ

เส่ียงและผลตอบแทนตอกลุมคนตาง ๆ ดวย 

ในสวนของภูมิคุมกันในการดําเนินนโยบายของรัฐ การบริหารความเส่ียงคือเครื่องมือในการสรางภูมิคุมกัน

เพื่อตนเองหรือลดผลกระทบจากความเส่ียง  การประเมินความเสี่ยงของภาครัฐเปนลักษณะที่จะตองคํานึงวา มี

ความเส่ียงใดที่ สําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคทําใหการดําเนินมาตรการไมบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังไวไดปจจัยที ่จะมี

ผลกระทบตอความเสี่ยงนั้นคืออะไร โดยประเภทของความเสี่ยงจะแตกตางกันตามลักษณะของมาตรการหรือ

โครงการ เชน โครงการลงทุนท่ีมีการกูเงินจากตางประเทศ ความเสี่ยงที่สําคัญอาจเปนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน  

โครงการที่มีการนําเขาเคร่ืองจักรและวัสดุมาก ความเสี่ยงจะมาจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและราคาสินคา

นําเขา  โครงการท่ีเกี่ยวกับการประกันราคาสินคา ความเสี่ยงคือการเปล่ียนแปลงของราคาสินคาในตลาด

ตางประเทศ หรือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอปริมาณการผลิต รวมทั้งความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

ทุจริต  เมื่อเราสามารถวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาเหตุตาง ๆ ได ก็จะสามารถหาเครื่องมือในการปองกัน

หรือเตรียมตัวรับผลกระทบท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามขอมูลเพื่อเปนการเตือนภัยลวงหนาได 

หากจะแบงประเภทของความเส่ียงของการบริหารภาครัฐ นฤมล สอาดโฉม (2551) ช้ีวาอาจแบงไดเปน 4 

ประเภท คือ ก) ความเส่ียงดานธุรกิจ ครอบคลุมความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร เชน การทํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ครอบคลุมซับซอน แตเมื่อโครงการเสร็จแลวไมมีบุคลากรที่จะดําเนินการและ

รักษาระบบได การลงทุนก็ไมไดผลอะไร นอกจากนี้ การตัดสินใจดานบริหารท่ีเปนอุปสรรคตามการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตรเปนความเส่ียงทางดานน้ีเชนกัน  ข) ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เปนความเสี่ยงในการดําเนินงานท่ี

หากเกิดขึ้นก็จะทําใหยุทธศาสตรไมบรรลุตามวัตถุประสงคได เชน การขาดความรวมมือของหนวยงาน การ

ออกแบบมาตรการไมเหมาะสม ผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนหรือมีความผิดพลาดลาชา การขาด
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การมีแผนของการดําเนินนโยบายและมาตรการสาธารณะ คือ การทําใหผูดําเนินโครงการมีการพิจารณาเหตุผล 

ความจําเปนของมาตรการสาธารณะ มีการกําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการ การมีแผนในการ

ปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคได ซึ ่งตองมีการพิจารณาสภาพแวดลอมในปจจุบันและในอนาคตท่ีมีผลตอ

นโยบายหรือมาตรการสาธารณะ และพิจารณาถึงผลกระทบทั้งระยะส้ันและระยะยาว เปนการมองไปขางหนาเห็น

ภาพการดําเนินโครงการท้ังหมดต้ังแตตนจนจบ ซ่ึงก็เปนไปตามหลักความมีเหตุมีผลของปรัชญานั่นเอง 

นโยบายและมาตรการรัฐยอมมีตนทุนในการลงทุน การวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะประเมิน

ความพอประมาณของโครงการรัฐ เพราะจะทําใหเห็นความคุมคาของมาตรการหรือโครงการสาธารณะ หลีกเล่ียงการ

สุดโตงลงทุนมากไปหรือลงทุนนอยไปดังที่รายละเอียดในบทที่ 5 วา การวิเคราะหโครงการ คือ การคํานวณ

ผลตอบแทนสุทธิของการลงทุน เปนการเปรียบเทียบผลประโยชนกับตนทุนของโครงการ ตลอดระยะเวลาของการ

ดําเนินโครงการ  ดังนั้น จึงเปนการพิจารณาระยะยาวตามหลักของปรัชญา โดยในการวิเคราะหโครงการภาครัฐ 

จะตองมีการวิเคราะหท้ังทางการเงินและทางเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะหทางเศรษฐกิจเปนการดูความคุมทุนตอ

สังคม ซ่ึงจะรวมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือตนทุนตอสังคมอื่น ๆ ดวย นอกจากน้ี ยังควรทําการวิเคราะหความ

เส่ียงและผลตอบแทนตอกลุมคนตาง ๆ ดวย 

ในสวนของภูมิคุมกันในการดําเนินนโยบายของรัฐ การบริหารความเส่ียงคือเครื่องมือในการสรางภูมิคุมกัน

เพื่อตนเองหรือลดผลกระทบจากความเส่ียง  การประเมินความเสี่ยงของภาครัฐเปนลักษณะท่ีจะตองคํานึงวา มี

ความเส่ียงใดที่ สําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคทําใหการดําเนินมาตรการไมบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังไวไดปจจัยที ่จะมี

ผลกระทบตอความเสี่ยงนั้นคืออะไร โดยประเภทของความเสี่ยงจะแตกตางกันตามลักษณะของมาตรการหรือ

โครงการ เชน โครงการลงทุนท่ีมีการกูเงินจากตางประเทศ ความเสี่ยงที่สําคัญอาจเปนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน  

โครงการที่มีการนําเขาเครื่องจักรและวัสดุมาก ความเสี่ยงจะมาจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและราคาสินคา

นําเขา  โครงการท่ีเกี่ยวกับการประกันราคาสินคา ความเสี่ยงคือการเปล่ียนแปลงของราคาสินคาในตลาด

ตางประเทศ หรือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอปริมาณการผลิต รวมทั้งความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

ทุจริต  เมื่อเราสามารถวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาเหตุตาง ๆ ได ก็จะสามารถหาเครื่องมือในการปองกัน

หรือเตรียมตัวรับผลกระทบท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามขอมูลเพื่อเปนการเตือนภัยลวงหนาได 

หากจะแบงประเภทของความเส่ียงของการบริหารภาครัฐ นฤมล สอาดโฉม (2551) ช้ีวาอาจแบงไดเปน 4 

ประเภท คือ ก) ความเส่ียงดานธุรกิจ ครอบคลุมความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร เชน การทํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ครอบคลุมซับซอน แตเมื่อโครงการเสร็จแลวไมมีบุคลากรที่จะดําเนินการและ

รักษาระบบได การลงทุนก็ไมไดผลอะไร นอกจากนี้ การตัดสินใจดานบริหารท่ีเปนอุปสรรคตามการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตรเปนความเส่ียงทางดานน้ีเชนกัน  ข) ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เปนความเสี่ยงในการดําเนินงานท่ี

หากเกิดขึ้นก็จะทําใหยุทธศาสตรไมบรรลุตามวัตถุประสงคได เชน การขาดความรวมมือของหนวยงาน การ

ออกแบบมาตรการไมเหมาะสม ผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนหรือมีความผิดพลาดลาชา การขาด
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ขอมูลหรือเครื่องมือ การทุจริต  ค) ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ เชน ประเมิน

คาใชจายตํ่าไป คาใชจายสูงอยางไมคาดฝน การจัดสรรไมเหมาะสม  ง) ความเส่ียงดานเหตุการณ เปนสิ่งที่ไมเกิด

บอย แตถาเกิดแลวมีผลได เชน ระบบอิเล็กทรอนิกสลม ความเสี่ยงทางการเมือง การโยกยายผูบริหาร ภัย

ธรรมชาติ ความเสี่ยงทางกฎหมาย(การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย) ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจ คูสัญญามีปญหา 

(เชน ผูรับเหมาลมละลาย) ความเส่ียงจากการกอการราย 

การจะบริหารมาตรการสาธารณะอยางมีภูมิคุมกันจึงตองมีแผนบริการความเส่ียง โดยมีการระบุความเส่ียง 

การประเมินความเสี่ยง (ท้ังความเปนไปไดและผลกระทบ) การวางยุทธศาสตรเพื่อจัดการความเส่ียง (การ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การควบคุมความสูญเสีย การรับความเสี่ยงเอง หรือการถายโอนความเส่ียง) และการติดตาม

และประเมินผล   

เครื่องมือดานการวางแผน การวิเคราะหโครงการ และการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีใชในการ

บริหารท่ีมีมานานแลว แตมักจะละเลยในทางการปฏิบัติในภาครัฐ  หากจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการ

ปฏิบัติ จะตองมีการใหความสําคัญกับเครื่องมือเหลาน้ีอยางสูง มีการใชอยางเขมขน และครอบคลุมองคประกอบ

ของความพอเพียง คือ คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกัน  

การบรรลุเปาหมายของนโยบาย 

หากมีการวางนโยบายและดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีได

อภิปรายขางตน สังคมจะสามารถบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจในดานตางๆไดอยางสมดุล ดานการขยายตัวเกิดขึ้น

ไดโดยใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน การผลิตมีประสิทธิภาพจากระบบธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลท่ีดี 

การขยายตัวมีความพอประมาณ นั่นคือจะมีความย่ังยืนไมใชเฉพาะระยะสั้น และมีความสมดุล จิรายุ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา และกอบศักด์ิ ภูตระกูล (2546) ช้ีใหเห็นวา แนวทางพัฒนาตามพระราชดําริเปน “การพัฒนาแบบลาง

พรอมบน ชนบทพรอมเมือง ซึ่งจะชวยใหเกิดความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ”เพราะเปนการพัฒนาในทุกสวนของ

สังคม 

ดานเสถียรภาพ คอนขางชัดเจนวาความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกัน คือการลด

ความเสี่ยง ความผันผวน ไมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เพราะหากวามีแนวโนมท่ี

เศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีไมพึงประสงค ก็จะมีเครื่องมือที่จะหลีกเล่ียง รวมท้ังมีกลไกในการ

ปรับตัว อยางไรก็ตาม ตามหลักความสมดุล หากมีเสถียรภาพในปจจุบันแตสรางความไมมีเสถียรภาพในระยะยาว 

ก็จะมีปญหาเชนกัน  ตัวอยางเชน การมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศที่คงท่ี แตใหมีการไหลเขาของ

เงินทุนเปนไปอยางเสรี ทําใหมีแรงกดดันใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศตองปรับเปลี่ยนอยางรุนแรง

ไดและเกิด shock ขึ้นไดในระบบเศรษฐกิจ 
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แนวทางบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดความเทาเทียมกัน เพราะเปนแนวคิดท่ี

คํานึงถึงความสมดุลของคนในสังคม ใหทุกสวนในสังคมมีความพอเพียงยืนไดดวยตนเอง ผลจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจะกระจายทั่วถึงกวาแนวคิดท่ีจะใหมีความเจริญจากสวนบนและหล่ังไหลลงสูสวนลาง การสรางภูมิคุมกัน

คือ การใหมีกลไกการบรรเทาผูเดือดรอน คือ การมีตาขายนิรภัย (social safety net) มีระบบสังคมท่ีเอื้ออาทร มี

การดูแลคนในสังคมทุกระดับ เงื่อนไขที่ใหคนมีความรอบรูซื่อสัตย คือการใหโอกาสทางการศึกษา การทําใหสังคมมี

คุณธรรม เปนธรรมแกคนท่ัวไปโดยทั่วถึง 

8.2 รัฐกับเศรษฐกิจพอเพียง 

อดัม สมิทธ์ิ เนนใหระบบตลาดทํางานอยางเสรี โดยจะมีมือที่มองไมเห็นนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรที่มี

ประสิทธิภาพ โดยบทบาทรัฐที่สําคัญแบงเปนสามดาน (1) การปกปองการรุกรานจากตางประเทศ (2) การรักษา

ความสงบเรียบรอยของสังคม ดูแลเก่ียวของกับการปกปอง คุมครอง ประชาชนภายใตการปกครองของตนเอง (3) 

การสรางสาธารณูปโภค ท่ีเอกชนไมสามารถทําได ดังนั้น ในทัศนะน้ีรัฐจะไมมีบทบาทมากนักท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ 

เศรษฐศาสตรในยุคใหม3ใหความสําคัญของบทบาทรัฐในการบริหารเศรษฐกิจมากขึ้น โดยภายใตระบบ

กลไกตลาด รัฐจะมีบทบาทในการสรางสถาบันตางๆท่ีทําใหระบบตลาดทํางานไดดี เชน การกําหนดกรรมสิทธิ์

ความเปนเจาของ การออกกฎเกณฑกํากับดูแลตลาดและการแลกเปลี่ยน และเขามาแทรกแซงเมื่อตลาดมีความ

ลมเหลวทํางานไมไดสมบูรณ (Stiglitz, 2000) เชน การผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly) การมี

ผลกระทบภายนอก (externality) การผลิตสินคาสาธารณะ (public goods) การมีความไมสมมาตรของขอมูล 

(asymmetric information) นักเศรษฐศาสตรเห็นวาระบบตลาดในความเปนจริงจะไมเกิดข้ึนอยางสมบูรณ รัฐ

ตองเขามามีบทบาทอยางเขมแข็งเพื่อใหมีประสิทธิภาพ  

เมื่อพิจารณาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเศรษฐกิจ ประกอบกับแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร

จะมีขอสรุปไดวา การบริหารเศรษฐกิจไมสามารถจะใชระบบกลไกตลาดเพียงอยางเดียว ตองอาศัยภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ รัฐจะตองทําใหตลาดทํางานได และแกไขความลมเหลวของระบบตลาด นอกจากน้ี ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงชี้ใหเห็นดวยวา รัฐตองมีบทบาททางสังคมที่จะสรางใหคนในสังคมมีความพอเพียง มีเหตุมีผล 

และมีภูมิคุมกัน  นั้นคือเปนบทบาทที่ลึกไปกวาการทําใหระบบตลาดทํางานตามแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

ซึ่งหากจะมองในแตละดานท่ีสําคัญคือ 
                                                           
3ในขณะที่กลุม Neoliberalism  มีแนวคิดท่ีไมสนับสนุนบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ โดยเนนใหกลไกตลาดขับเคลื่อนตลาด
อยางเต็มท่ี  นโยบาย คือ ใหลดกฎเกณฑการควบคุมการคาและอุตสาหกรรม ใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีความเสรีใน
ตลาดแรงงาน เปดเสรีทางการเงินและการลงทุน รัฐมีนโยบายการเงินท่ีเนนการควบคุมเงินเฟอ  แนวคิดน้ีมีอิทธิพลสูงในการวาง
มาตรการทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ  ในระยะหลังไดมีเสียงคัดคานการดําเนินนโยบาย
แบบสุดโตงนี้ และเสนอใหรัฐบาลมีบทบาทมากขึ้น โดยตองเปนบทบาทที่เหมาะสม เนนการสรางสถาบันที่คํานึงถึงมิติท่ีหลากหลาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Chang, 2003, pp. 1-18) 
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แนวทางบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดความเทาเทียมกัน เพราะเปนแนวคิดท่ี

คํานึงถึงความสมดุลของคนในสังคม ใหทุกสวนในสังคมมีความพอเพียงยืนไดดวยตนเอง ผลจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจะกระจายทั่วถึงกวาแนวคิดท่ีจะใหมีความเจริญจากสวนบนและหล่ังไหลลงสูสวนลาง การสรางภูมิคุมกัน

คือ การใหมีกลไกการบรรเทาผูเดือดรอน คือ การมีตาขายนิรภัย (social safety net) มีระบบสังคมท่ีเอื้ออาทร มี

การดูแลคนในสังคมทุกระดับ เงื่อนไขที่ใหคนมีความรอบรูซื่อสัตย คือการใหโอกาสทางการศึกษา การทําใหสังคมมี

คุณธรรม เปนธรรมแกคนท่ัวไปโดยทั่วถึง 

8.2 รัฐกับเศรษฐกิจพอเพียง 
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การสรางสาธารณูปโภค ท่ีเอกชนไมสามารถทําได ดังนั้น ในทัศนะน้ีรัฐจะไมมีบทบาทมากนักท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ 

เศรษฐศาสตรในยุคใหม3ใหความสําคัญของบทบาทรัฐในการบริหารเศรษฐกิจมากข้ึน โดยภายใตระบบ

กลไกตลาด รัฐจะมีบทบาทในการสรางสถาบันตางๆท่ีทําใหระบบตลาดทํางานไดดี เชน การกําหนดกรรมสิทธิ์
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และมีภูมิคุมกัน  นั้นคือเปนบทบาทที่ลึกไปกวาการทําใหระบบตลาดทํางานตามแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

ซึ่งหากจะมองในแตละดานท่ีสําคัญคือ 
                                                           
3ในขณะที่กลุม Neoliberalism  มีแนวคิดท่ีไมสนับสนุนบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ โดยเนนใหกลไกตลาดขับเคลื่อนตลาด
อยางเต็มที่  นโยบาย คือ ใหลดกฎเกณฑการควบคุมการคาและอุตสาหกรรม ใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีความเสรีใน
ตลาดแรงงาน เปดเสรีทางการเงินและการลงทุน รัฐมีนโยบายการเงินท่ีเนนการควบคุมเงินเฟอ  แนวคิดน้ีมีอิทธิพลสูงในการวาง
มาตรการทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ  ในระยะหลังไดมีเสียงคัดคานการดําเนินนโยบาย
แบบสุดโตงนี้ และเสนอใหรัฐบาลมีบทบาทมากขึ้น โดยตองเปนบทบาทที่เหมาะสม เนนการสรางสถาบันที่คํานึงถึงมิติท่ีหลากหลาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Chang, 2003, pp. 1-18) 
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นั้น รัฐเองตองมีความพอเพียงโดยตัวเองอีกดวย 
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บทนี้สังเคราะหการบริหารการพัฒนาตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเอกสารวิชาการ

โครงการสัมมนาประจําป 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนพื้นฐาน1 พิจารณาวา ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอง ขยาย หรือขัดแยง องคความรูพัฒนบริหารศาสตรในปจจุบันอยางไร ชี้นํา

แนวทางในการบริหารอยางไร รวมทั้งจะประยุกตปรัชญาเพ่ือการบริหารพัฒนาที่ดีและสังคมที่พอเพียงอยางไร 

 

9.1 บทเรียนจากกรณีศึกษารายสาขา: การบริหารตามปรัชญา 

ในกลุมงานวิจัยนี้ ไดมีการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองคกร (สมบัติ กุสุมาวลี, 

2550)  การบริหารภาครัฐ (ไพโรจน ภัทรนรากุล, 2550) และภาคเอกชน (ผลิน ภูเจริญ, 2550) การบริหาร

ระดับชุมชน (วิชัย รูปขําดี, 2550) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2550) และนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจ (ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, 2550)  การศึกษามีจุดเนนของสาขาและกรณีศึกษาที่แตกตางกัน แต

ใชกรอบของปรัชญาเดียวกัน ซึ่งอาจจะเปนบทเรียนที่ทําใหเห็นองคความรูและประยุกตในลักษณะที่สําคัญ

รวมกัน ดังนี้ 

ปรัชญาเปนองคความรูรวมสมัย 

องคความรู การบริหารสมัยใหมจะมีความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา    

องคความรูดานการบริหารแบบดั้งเดิม  การบริหารแบบดั้งเดิมอยูในสภาพแวดลอมที่การเปลี่ยนแปลงมีไม

รวดเร็วนัก มักจะมุงเนนการบริหารเฉพาะดาน  สวนนักบริหารสมัยใหมจะตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่ง

กระทบทั้งตอองคกร การใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาธุรกิจ การกําหนดนโยบายการพัฒนา การบริหาร

ชุมชน และทรัพยากรองคความรู  พัฒนบริหารศาสตรสมัยใหมจึงตองบริหารเพื่อใหมีการปรับตัวไดอยางดี 

มองการพัฒนาในระยะยาวขึ้น รวมทั้งเห็นความเชื่อมโยงของปจจัยตาง ๆ ที่ชัดเจนขึ้น 

ดังนั้น การบริหารการพัฒนาสมัยใหมจะมีวิสัยทัศน และยุทธศาสตรที่มองภาพการพัฒนาที่เปนองค

รวม มองภาพกวางขึ้น เชน นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ เดิมมุงเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ      การใชกลไก 

 

                                                           
1
เนื้อหาสวนนี้มาจาก ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2550) 
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มองการพัฒนาในระยะยาวขึ้น รวมทั้งเห็นความเชื่อมโยงของปจจัยตาง ๆ ที่ชัดเจนขึ้น 

ดังนั้น การบริหารการพัฒนาสมัยใหมจะมีวิสัยทัศน และยุทธศาสตรที่มองภาพการพัฒนาที่เปนองค

รวม มองภาพกวางขึ้น เชน นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ เดิมมุงเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ      การใชกลไก 

 

                                                           
1
เนื้อหาสวนนี้มาจาก ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2550) 
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พัฒนา 

ตลาดและเปดเสรีตามแนว Washington Consensus พบวามีปญหา2  จึงเกิดกระแสแนวคิดการพัฒนาใหม 

เปนการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพตองเปนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะที่สําคัญ คือ การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่สม่ําเสมอ การเจริญเติบโตที่ตองชวยใหเกิดความกินดีอยูดีของประชากรสวนใหญของประเทศ

ไมกระจุกตัว การเจริญเติบโตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี 

สามารถรับมือกับปจจัยเสี่ยงจากโลกภายนอกที่เขามากระทบได ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพนี้จะตอง

คํานึงถึงสถาบันตาง ๆ ในสังคมนอกเหนือจากทางเศรษฐกิจดวย 

การบริหารการพัฒนาดานอื่น ๆ ก็เชนกัน มีการขยายองคความรูใหครอบคลุมมากขึ้น การบริหาร

องคกร ความรูเดิมมององคกรแบบกลไก  แตทฤษฎีการบริหารองคกรสมัยใหมวิเคราะหความสัมพันธที่ซับซอน

ขององคกรกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  ในการบริหารการพัฒนาภาครัฐแนวใหม เปนการนํา

แนวคิดหรือตัวแบบการจัดการสมัยใหมแนวธุรกิจมาประยุกต เพื ่อใหการบริหารงานของภาครัฐเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการ

เสริมพลัง โดยเฉพาะแนวทางการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกร และการมีสวนรวมของผูรับบริการ มีแนวทาง

หลัก ๆ ไดแก การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ และการมีธรรมาภิบาล  

การบริหารธุรกิจในองคความรูดั้งเดิมจะเนนที่ผลตอบแทนทางการเงินเพื่อเพิ่มมูลคาหุน เพราะมองวา

ผูมีสวนไดสวนเสียคือผูถือหุน  ทฤษฎีสมัยใหมมองหลายมิติขึ้น เพราะตองการใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืน เชน 

Balanced Score Card ที่ตองพิจารณามิติอยางนอย 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการ

ภายใน ดานการเรียนรูและพัฒนา และมีการพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสียที่กวางขวางขึ้นนอกจากผูถือหุน 

รวมถึงผูบริโภคพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) พนักงาน สังคม  

การพัฒนาใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขัน (competitive advantage) ก็สามารถใชหลัก

ปรัชญานี้ผลักดันในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันได ผลิน ภูเจริญ (2550) ชี้วา ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนคําตอบของการสรางและพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขัน ที่มีความสมดุลลงตัวกับสภาวะ

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันเพราะกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนพลวัต

การพัฒนาที่ลงตัว (dynamic optimum) สงผลทําใหองคกรตองมีการปรับตัวตลอดเวลา โดยสราง

ความสามารถในการแขงขันตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป  ปรัชญาสามารถชี้นําการสรางกลยุทธที่มีความรวม

สมัย คือ กลยุทธที่มีการปรับตัวตลอดเวลามีความพอดี คํานึงถึงความเสี่ยง  และกลยุทธที่มีการพัฒนาตลอด

องคกร เพราะความสามารถในการแขงขันจะมาจากความรูขององคกร ซึ่งเปนตามเง่ือนไขการมีความรอบรู

ตามปรัชญา   

จุดรวมกันที่เดนชัดอีกประการหนึ่ง คือ ความสําคัญของคน  เพราะจุดสุดทายของการพัฒนาคือการ

ทําใหคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการพัฒนาเปนไปได เพราะเปนผูใช

ทรัพยากรอื่น ๆ ในการพัฒนา  การบริหารจึงใหความสําคัญของคนทั้งสองดาน เชน ในดานบริหารภายในของ

                                                           
2
 ตัวอยางคําวิจารณ เชน Stiglitz and others (2006) 

 

องคกรธุรกิจชั้นนํา จะใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยกอนเสมอ โดยมุงเนนการสรางสติปญญา ความ

ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน ซึ่งกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อสรางใหเกิดสังคมองคความรู ทั้งยังตองใหความเคารพ

กับบุคคลในองคกรใหมีความสําคัญเทาเทียมกัน  

สวนอีกดานหนึ่ง ธุรกิจตองใหความสําคัญของผูบริโภคและประชาชนทั่วไป เพื่อภาพลักษณของธุรกิจ

และการยอมรับของสังคม การวางนโยบายเศรษฐกิจใหความสําคัญของคนที่เปนผลลัพธของการพัฒนา และ

เปนพลังทําใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ  การบริหารภาครัฐที่เนนจุดมุงหมาย คือ การใหบริการ การใหความพอใจ

แกคนผูรับบริการ โดยคนตองมีประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมทั้งคนตองมีสวนรวมในการพัฒนา  ทฤษฎี

การบริหารองคกรสมัยใหมก็ถือวาคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการจัดการองคกร 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวทางเหมาะกับองคความรูสมัยใหม มีสวนสนับสนุน และ

ขยายความรู เพราะกรอบความคิดและเปาหมายตรงกัน โดยปรัชญาเนนความเปนพลวัต ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตนโดยรูเทาทัน หลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤติ เพื่อเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนและสมดุล คํานึงถึงผลระยะยาว (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550) ตรงกับการบริหารการพัฒนารวมสมัย 

เมื่อการบริหารมองภาพเปนองครวมมากขึ้น ปรัชญาก็ใหแนวทางถึงมิติตาง ๆ ที่การบริหารตอง

พิจารณา เชน วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เทคโนโลยี  ปรัชญาทําใหการบริหารมองในแงจิตวิญญาณ

มากขึ้นปรัชญาเนนองคความรูดวยวา การจะทําการพัฒนาไดตองมีพ้ืนฐานที่สําคัญของความรูและคุณธรรม 

เมื่อการบริหารสมัยใหมมองคนเปนศูนยกลางของการบริหาร ทําใหเห็นคุณคาของคนมากขึ้น  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ใหความรูที่จะสรางคน โดยเปนไปตามหลักของความพอเพียง ทั้งในการ

ดํารงชีวิตและการตัดสินใจ  เปนการขยายความรูวา เมื่อจะพัฒนาคน ไมวาดานของผลหรือดานของปจจัย ให

ใชหลักท่ีทําใหมีความพอประมาณ มีเหตุ มีผล มีภูมิคุมกัน มีความรูและคุณธรรม 

ปรัชญาจึงเปนองคความรูที่ชวยในการบริหารการพัฒนารวมสมัย 

ปรัชญาช้ีนําการพัฒนาที่มีความสมดุลยัง่ยืน 

จุดมุงหมายของปรัชญา คือ การพัฒนาที่สมดุลและยังยืนดังกลาวแลว  ในกลุมงานวิจัยนี้ มีกรณีศึกษาที่

แสดงวา การประยุกตปรัชญาเพื่อการบริหารการพัฒนาในโลกแหงความเปนจริงทําได และทําใหเกิดความ

ยั่งยืนจริง 

การศึกษาของ ผลิน ภูเจริญ (2550) ชี้วา บริษัทที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจอยางยาวนานมาก (living 

company) มีหลักการสําคัญเหมือน ๆ กันในดานยุทธศาสตรและการจัดการที่เปนไปตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ 

แนวคิดอนุรักษนิยมทางการเงิน  ตรงกับหลักการพอประมาณ คือ ไมลงทุนเกินตัว สัดสวนของหนี้สิน

สูงไมเกินมาตรฐาน ทําใหมีการเติบโตที่มั่นคง การพัฒนาที่ลงตัวของการจัดสรรทรัพยากรองคกรที่สมดุลและ 
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องคกรธุรกิจชั้นนํา จะใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยกอนเสมอ โดยมุงเนนการสรางสติปญญา ความ

ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน ซึ่งกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อสรางใหเกิดสังคมองคความรู ทั้งยังตองใหความเคารพ

กับบุคคลในองคกรใหมีความสําคัญเทาเทียมกัน  

สวนอีกดานหนึ่ง ธุรกิจตองใหความสําคัญของผูบริโภคและประชาชนทั่วไป เพื่อภาพลักษณของธุรกิจ

และการยอมรับของสังคม การวางนโยบายเศรษฐกิจใหความสําคัญของคนที่เปนผลลัพธของการพัฒนา และ

เปนพลังทําใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ  การบริหารภาครัฐที่เนนจุดมุงหมาย คือ การใหบริการ การใหความพอใจ

แกคนผูรับบริการ โดยคนตองมีประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมทั้งคนตองมีสวนรวมในการพัฒนา  ทฤษฎี

การบริหารองคกรสมัยใหมก็ถือวาคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการจัดการองคกร 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวทางเหมาะกับองคความรูสมัยใหม มีสวนสนับสนุน และ

ขยายความรู เพราะกรอบความคิดและเปาหมายตรงกัน โดยปรัชญาเนนความเปนพลวัต ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตนโดยรูเทาทัน หลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤติ เพื่อเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนและสมดุล คํานึงถึงผลระยะยาว (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550) ตรงกับการบริหารการพัฒนารวมสมัย 

เมื่อการบริหารมองภาพเปนองครวมมากขึ้น ปรัชญาก็ใหแนวทางถึงมิติตาง ๆ ที่การบริหารตอง

พิจารณา เชน วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เทคโนโลยี  ปรัชญาทําใหการบริหารมองในแงจิตวิญญาณ

มากขึ้นปรัชญาเนนองคความรูดวยวา การจะทําการพัฒนาไดตองมีพ้ืนฐานที่สําคัญของความรูและคุณธรรม 

เมื่อการบริหารสมัยใหมมองคนเปนศูนยกลางของการบริหาร ทําใหเห็นคุณคาของคนมากขึ้น  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ใหความรูที่จะสรางคน โดยเปนไปตามหลักของความพอเพียง ทั้งในการ

ดํารงชีวิตและการตัดสินใจ  เปนการขยายความรูวา เมื่อจะพัฒนาคน ไมวาดานของผลหรือดานของปจจัย ให

ใชหลักท่ีทําใหมีความพอประมาณ มีเหตุ มีผล มีภูมิคุมกัน มีความรูและคุณธรรม 

ปรัชญาจึงเปนองคความรูที่ชวยในการบริหารการพัฒนารวมสมัย 

ปรัชญาช้ีนําการพัฒนาที่มีความสมดุลยัง่ยืน 

จุดมุงหมายของปรัชญา คือ การพัฒนาที่สมดุลและยังยืนดังกลาวแลว  ในกลุมงานวิจัยนี้ มีกรณีศึกษาที่

แสดงวา การประยุกตปรัชญาเพื่อการบริหารการพัฒนาในโลกแหงความเปนจริงทําได และทําใหเกิดความ

ยั่งยืนจริง 

การศึกษาของ ผลิน ภูเจริญ (2550) ชี้วา บริษัทที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจอยางยาวนานมาก (living 

company) มีหลักการสําคัญเหมือน ๆ กันในดานยุทธศาสตรและการจัดการที่เปนไปตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ 

แนวคิดอนุรักษนิยมทางการเงิน  ตรงกับหลักการพอประมาณ คือ ไมลงทุนเกินตัว สัดสวนของหนี้สิน

สูงไมเกินมาตรฐาน ทําใหมีการเติบโตที่มั่นคง การพัฒนาที่ลงตัวของการจัดสรรทรัพยากรองคกรที่สมดุลและ 
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พัฒนา 

สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ ยังมีความมีเหตุมีผลและความรู เมื่อจะขยาย

กําลังการผลิตที่ตองมีการลงทุน ก็จะกระทําอยางรอบคอบ 

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมองคกรที่ยั่งยืนเหลานี้  ใหความสําคัญกับการปรับตัวใหเขา

กับสภาพแวดลอม ทําใหมีการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธทางธุรกิจลักษณะ

เดียวกันในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใหมีความรวมสมัยกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

ใหความสําคัญกบัภาพลักษณและลักษณะเดนเฉพาะพิเศษของธุรกิจองคกรธุรกิจจะคํานึงถึงผูมีสวนได

สวนเสียกับบริษัท มีการสรางความสัมพันธแบงปนความสําเร็จกับสังคมรอบขาง เปนไปตามเงื่อนไขคุณธรรม  

ปจจุบันอาจอยูในรูปของการใหความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility: CSR) ใหความ

ชวยเหลือตอบแทนคืนกําไรใหสังคมในรูปแบบตางๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว หากจะไดรับการยอมรับจาก

ชุมชนนั้น ตองเปนเงินที่ไดจากการดําเนินธุรกิจที่ซื่อสัตยสุจริต 

มีความอดทนสูงกับความคิดนวัตกรรมใหมนั้นคือใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรูใหมๆ เพื่อ

การพัฒนาองคกร ทั้งความรูจากพนักงานขององคกร หรือจากความตองการของลูกคา ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้

สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เงื่อนไขความรู คือรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง คูกับ มีความขยัน 

อดทน มีความเพียร ตามเงื่อนไขคุณธรรม  

การศึกษากรณีศึกษาการใชทรัพยากรดิน 4 กรณี ของ ธวัชชัย ศุภดิษฐ (2550) ทุกกรณีแสดงถึงการ

พัฒนาและการใชชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน โดยมีกรณีที่บุคคลเคยเปนหนี้สามารถใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงจน

พนจากความเปนหนี้ได นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ชุมชนที่เคยทําไรเลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด แตปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหเปนไปตามปรัชญาก็ทําใหมีความเปนอยูที่ดีได  ทั้งนี้หลักการใหญๆ รวมกันของกรณีศึกษาคือ มี

ความพอดีในการใชประโยชนจากพื้นดินและมีการจัดสรรที่ดินตามความเหมาะสมกับภูมิสังคม มีความมีเหตุผล

ในการใชประโยชนจากพ้ืนดินโดยยึดหลักความสมดุลและใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติไดงายและมี

ตนทุนต่ํา สรางภูมิคุมกันในการใชประโยชนจากที่ดินใหเกิดความยั่งยืน โดยลดแนวทางการปฏิบัติที่อาจ

กอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรดินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการศึกษาทดลองตามภูมิประเทศที่

เปนจริงตามแนวพระราชดําริ นอกจากนี้ยังมีความเอื้อเฟอเผื่อแผทั้งองคความรูและผลตอบแทนที่ไดรับจาก

พื้นดินของตนเองใหกับชุมชนรอบขางตามหลักคุณธรรม ซึ่งสิ่งดังกลาวไดกอใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากร

ดินและความเขมแข็งของชุมชนโดยเฉพาะสําหรับชุมชนที่มีอาชีพดานการเกษตรกรรม 

วิชัย รูปขําดี (2550) ชุมชนท้ังเมืองและชนบทในการเผชิญการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอก

ประเทศที่ทําใหชุมชนมีความออนแอ  การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนไมใชเรื่องงาย  กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2548) วิเคราะหกรณีศึกษาชุมชนที่มีความยั่งยืน 

5 ชุมชน พบวามีการบริหารตามแนวของปรัชญาเชนเดียวกับ UNDP  (2007)      ซึ่งเสนอการพัฒนาเครือขาย 

อินแปง 
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เครอืขายอินแปงมีจุดกําเนิดในป 2530 จากกลุมเล็ก ๆ ชุมชนเล็ก ๆ จนมีความสําเร็จเปนเครือขายที่

เขมแข็ง มีสมาชิกมากกวาแสนคน ในหมูบานเกือบ 9 แหง ใน 4 จังหวัด เปนที่รูจักทั่วไป โดยเดิมมีปญหาหนี้สิน 

มีความเดือดรอนจากการปลูกพืชพาณิชยเชิงเดี่ยว พึ่งพาตนเองไมได  แตปจจุบันมีความเขมแข็งทั้งดาน

การเกษตร วิสาหกิจชุมชน การดูแลสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดลอม การใหการศึกษา ปญหาหนี้สินหมดไป โดย

ชุมชนไมไดโดดเดี่ยวจากสังคม มีความเกี่ยวพันกับระบบตลาด สภาพเศรษฐกิจสังคมทั้งภายในและภายนอก

ประเทศเปนปกติ แตควบคุมวิถีชีวิตของคนในชุมชนและการดําเนินการของชุมชนไดมีความสงบ 

การศึกษาดังกลาวระบุวา ชุมชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปญหา เมื่อตองการขจัด

ความยากจน ตองการที่จะเลี่ยงกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหควบคุมชีวิตไดยาก ก็พยายามยืนบนขาของตนเอง 

(self-reliance) โดยใชความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน ดวยความรอบคอบตาม

ศักยภาพของชุมชน โดยมีหลักทางสายกลาง  ทั้งนี้ชุมชนสามารถสรางความรวมมือ และขยายเครือขายความมี

คุณธรรมของผูนําและคนในชุมชน มีการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการลงทุนในกองทุนเพื่อ

สวัสดิการตาง ๆ โดยการสะสมความรูที่ไดจากการพัฒนา และโดยการสรางผูนํารุนใหมใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

การคนพบดังกลาวเปนสิ่งที่คาดหวังได เพราะความพอเพียงของปรัชญาเปนทั้งวิธีการ (mean) และ

จุดหมายปลายทาง (end) คือ ความสมดุล ยั่งยืน  เมื่อผูใดเลือกที่จะดําเนินวิธีการทางปรัชญา ก็จะนําไปสู

เปาหมายการพัฒนาที่ตองการไดตามแตกรณี3หากใครตองการดําเนินชีวิตที่เรียกวาโลดโผนหรือไมให

ความสําคัญกับความสมดุล แนวทางนี้ของปรัชญาก็คงไมใช 

การประยุกตเพื่อการบริหาร 

การประยุกตเพื่อบริหารการพัฒนา คือ เนนคนใหพอเพียง สรางวิสัยทัศน และการจัดการตาม     

สามหวงสองเงื่อนไข 

มักจะมีคําถามวาหากจะประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําอยางไร จากการศึกษาในดาน

ตาง ๆ กระบวนการควรเปนดังตอไปนี้ 

การจัดการใหคนมีความพอเพียง 

ดังไดกลาวแลววา การบริหารการพัฒนาสมัยใหม เนนที่การพัฒนาคน หลักของปรัชญาสามารถเปน

แนวทางการชี้นําพฤติกรรมของคนที่เหมาะสมได 

ดังนั้น จุดสําคัญของการประยุกตไมวาเปนการบริหารระดับใด  คือ ทําใหคนมีความพอเพียง โดยใช

หลักของปรัชญาเปนแนวทาง  ลักษณะที่สําคัญคือ 

                                                           
3
AnandPanyarachunชี้ใหเห็นประเด็นนี้ในบทความ Herald Tribute May 26, 2006 วา “The king’s philosophy of 

‘sufficiency economy’ offers….a more balanced, holistic and sustainable path of development and an 
alternative to the clearly unsustainable road the world is currently traveling down.”  
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สวัสดิการตาง ๆ โดยการสะสมความรูที่ไดจากการพัฒนา และโดยการสรางผูนํารุนใหมใหมีการพัฒนาอยาง
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มักจะมีคําถามวาหากจะประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําอยางไร จากการศึกษาในดาน

ตาง ๆ กระบวนการควรเปนดังตอไปนี้ 

การจัดการใหคนมีความพอเพียง 

ดังไดกลาวแลววา การบริหารการพัฒนาสมัยใหม เนนที่การพัฒนาคน หลักของปรัชญาสามารถเปน

แนวทางการชี้นําพฤติกรรมของคนที่เหมาะสมได 

ดังนั้น จุดสําคัญของการประยุกตไมวาเปนการบริหารระดับใด  คือ ทําใหคนมีความพอเพียง โดยใช

หลักของปรัชญาเปนแนวทาง  ลักษณะที่สําคัญคือ 

                                                           
3
AnandPanyarachunชี้ใหเห็นประเด็นนี้ในบทความ Herald Tribute May 26, 2006 วา “The king’s philosophy of 

‘sufficiency economy’ offers….a more balanced, holistic and sustainable path of development and an 
alternative to the clearly unsustainable road the world is currently traveling down.”  
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พัฒนา 

พอประมาณ :   รายจายสมดุลกับรายรับ ซึ่งควรพิจารณาทั้งดานรายรับและรายจาย โดยทั่วไปจะ

พบวา การดูแลดานรายจายจะสามารถควบคุมไดงายกวาการเพิ่มรายรับ รวมถึงมีความเสี่ยงนอย

กวา เพราะสามารถจะพิจารณาดวยตนเองไดวารายจายใดสามารถลดได โดยไมเบียดเบียนตน

และผูอื่น 

มีเหตุมีผล:   มีความรอบคอบในการใชจาย ไมใชจายเกินอัตภาพ ใชของอยางคุมคา ไมเปน

ผูบริโภคนิยม 

มีภูมิคุมกัน:   การมีเงินออม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เพราะจะทําใหมีผูชวยเหลือยามยาก รวมทั้ง

การดูแลสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคภัยไขเจ็บ 

ความรูคูคุณธรรม:  มีความรอบรูในการใชชีวิตและการงาน ประกอบอาชีพที่สุจริต ดวยความ

ขยันหมั่นเพียร ใชสติปญญาในการตัดสินใจตางๆ เพือ่ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ในการบริหารองคกรภาครัฐและเอกชน ก็ตองพยายามใหพนักงานมีลักษณะเชนนี้  ในการบริหาร

ชุมชน ก็ตองสรางชุมชนที่ทําใหสมาชิกของชุมชนมีลักษณะเชนนี้  ในการวางนโยบายพัฒนาระดับชาติ ก็ตองมี

มาตรการที่ทําใหคนมีพฤติกรรมเชนนี้ 

เปนที่นาสังเกตวา การบริโภคนิยมจะเปนลักษณะที่ขัดแยงกับความพอเพียงสูงมาก เพราะแสดงถึงการ

ขาดความเหตุผลในการใชจาย บริโภคแบบสุดโตง มีแนวโนมที่จะมีความโลภ เพิ่มความเสี่ยง อาจมีพฤติกรรมที่

ขาดคุณธรรมเพ่ือใหไดจายตามที่ตองการ 

การนําปรัชญาสรางวิสัยทัศน 

ในการบริหารผูมีสวนเกี่ยวของตองมีวิสัยทัศนมองภาพของการพัฒนาตรงกัน ปรัชญาสามารถชวยให

ทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได โดยผูบริหารที่จะใชหลักของปรัชญาในการดําเนินการพัฒนา 

กําหนดใหกรอบของปรัชญาเปนวิสัยทัศนของการพัฒนา จะเปนการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดงาย

ขึ้น เขาใจถึงความมุงมั่นที่จะพัฒนาอยางตอเนื่องเปนขั้นตอน ไมกาวกระโดด ยึดทางสายกลาง โดยมีความเปน

พลวัต (dynamics) คือ การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงที่คํานึงถึงความเสี่ยง รวมทั้งเห็นความสัมพันธของ

สวนตาง ๆ ของสังคม ไมวาจะเปนดานวัตถุ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 

สมบัติ กุสุมาวลี (2550) เสนอแนวทางการพัฒนาองคกรตามแนวปรัชญาประการหนึ่ง คือ การใช

ปรัชญาเปนเสมือน “ฐานราก” หรือ “เสาเข็ม” ขององคกร นั่นคือเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญสําหรับทุกคน

ไมวาผูบริหารและบุคลากร ซึ่งจะตองเรียนรูทําความเขาใจ วิเคราะหแนวทางที่จะนํามาใชในการพัฒนา เมื่อ

เปนเชนนี้ องคกรก็จะมีทิศทางที่ทุกคนเขาใจรวมกัน ทํางานเปนแนวทางเดียวกัน 
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การบริหารจัดการตามสามหวงสองเงื่อนไข 

การศึกษาในกลุมงานวิจัยนี้พบวา หลักของปรัชญาสามารถใชในการบริหารจัดการทุกกรณี โดยอาจมี

จุดเนนตางกันบาง  โดยในการบริหาร ใชหลักสามหวงสองเงื่อนไขในการตัดสินใจโดยพิจารณาตาม

องคประกอบแตละดานของปรัชญา 

ในดานความพอประมาณ จะตองพิจารณาวาเปาหมายของการบริหารมีความเหมาะสมหรือไม มีความ

สุดโตงหรือไม เปนไปตามหลักทางสายกลางหรือไม  หากตั้งเปาหมายสูงเกินไป ก็อาจจะมีตนทุนที่สูงเกินไป

และอาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  หากตั้งเปาหมายต่ําเกินไป จะทําใหผลที่ไดนอยเกินไป อาจทําให

ศักยภาพการพัฒนาในระยะยาวไมยั่งยืนได  นอกจากนั้น จะตองพิจารณาวามีความคุมคาหรือไม การ

บริหารงานที่สุดโตงตองการผลงานที่มากและเร็ว มักจะมีตนทุนสูง ถึงจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เมื่อพิจารณา

ผลตอบแทนที่ไดรับ ก็จะขาดความคุมคาได 

การคํานึงถึงความพอประมาณทําใหมีความสมดุลทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ในทางธุรกิจก็จะไมกอ

หนี้เกินตัว ในการบริหารภาครัฐก็จะคํานึงถึงทรัพยากรที่จํากัด รวมถึงความสมดุลของนโยบายทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม  การใชทุนในดานตาง ๆ ที่เหมาะสมไมวาจะเปนทุนทางกายภาพ 

ทุนมนุษย ทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม  

นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความสามารถในการพึ่งตนเองวาทําใหมีมากขึ้นหรือนอยลงอยางไร  

กรณีศึกษาในการบริหารทรัพยากรดินแสดงความพอประมาณในการบริหาร ที่เนนความพอประมาณในดาน

การพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะดานอาหารและทรัพยากร ทําใหมีความมั่นคงเหมาะกับสภาพที่เปนอยู มีการ

จัดสรรที่ดินตามความเหมาะสมกับภูมิสังคม มีความสมดุลในการใชทรัพยากรทองถิ่นกับระบบตลาดที่

เหมาะสม 

ในดานความมีเหตุมีผล การบริหารจะมีความพอเพียงเม่ือการศึกษาการวางแผนอยางรอบคอบเพียงใด 

รูวาผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวเปนอยางไร สามารถบรรลุผลไดหรือไม ยั่งยืนหรือไม พิจารณาถึง 

เปาหมายและการดําเนินงานผลกระทบตอคนกลุมไหน  

ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากกรณีการใชทรัพยากร ที่จะตองมีความรอบรูมีสติวาทําอะไรใหเหมาะกับภูมิ

สังคม ไมวาจะเปนกรณีบุคคล ชุมชน วิสาหกิจ ใชประโยชนจากพื้นดินโดยยึดหลักความสมดุลและใช

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติไดงาย และมีตนทุนต่ํา มีการดําเนินธุรกิจและการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่จะ

สามารถนําพาบริษัทใหประสบความสําเร็จนั้น  การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อหาขอมูลที่มี

ความถูกตองชัดเจนเพื่อนํามาใชในการประกอบการตัดสินใจทั้งระดับยุทธศาสตรและปฏิบัติเปนเรื่องที่มี

ความจําเปนมาก  ในการบริหารภาครัฐและนโยบายกระบวนการตัดสินใจตองมีพ้ืนฐานของความรู การไตรตรอง

และการมีสวนรวมของประชาชน 

สวนประเด็นดานการมีภูมิคุมกัน คือ การพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่ทําใหการพัฒนาไมบรรลุผล

ตามที่ตั้งไวได มีการเตรียมที่จะรับความเสี่ยงหรือไม ซึ่งในแตละกรณีจะตางกัน  ในทางธุรกิจเปนการจัดการ
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การบริหารจัดการตามสามหวงสองเงื่อนไข 

การศึกษาในกลุมงานวิจัยนี้พบวา หลักของปรัชญาสามารถใชในการบริหารจัดการทุกกรณี โดยอาจมี

จุดเนนตางกันบาง  โดยในการบริหาร ใชหลักสามหวงสองเงื่อนไขในการตัดสินใจโดยพิจารณาตาม

องคประกอบแตละดานของปรัชญา 

ในดานความพอประมาณ จะตองพิจารณาวาเปาหมายของการบริหารมีความเหมาะสมหรือไม มีความ

สุดโตงหรือไม เปนไปตามหลักทางสายกลางหรือไม  หากตั้งเปาหมายสูงเกินไป ก็อาจจะมีตนทุนที่สูงเกินไป

และอาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  หากตั้งเปาหมายต่ําเกินไป จะทําใหผลที่ไดนอยเกินไป อาจทําให

ศักยภาพการพัฒนาในระยะยาวไมยั่งยืนได  นอกจากนั้น จะตองพิจารณาวามีความคุมคาหรือไม การ

บริหารงานที่สุดโตงตองการผลงานที่มากและเร็ว มักจะมีตนทุนสูง ถึงจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เมื่อพิจารณา

ผลตอบแทนที่ไดรับ ก็จะขาดความคุมคาได 

การคํานึงถึงความพอประมาณทําใหมีความสมดุลทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ในทางธุรกิจก็จะไมกอ

หนี้เกินตัว ในการบริหารภาครัฐก็จะคํานึงถึงทรัพยากรที่จํากัด รวมถึงความสมดุลของนโยบายทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม  การใชทุนในดานตาง ๆ ที่เหมาะสมไมวาจะเปนทุนทางกายภาพ 

ทุนมนุษย ทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม  

นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความสามารถในการพึ่งตนเองวาทําใหมีมากขึ้นหรือนอยลงอยางไร  

กรณีศึกษาในการบริหารทรัพยากรดินแสดงความพอประมาณในการบริหาร ที่เนนความพอประมาณในดาน

การพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะดานอาหารและทรัพยากร ทําใหมีความมั่นคงเหมาะกับสภาพที่เปนอยู มีการ

จัดสรรที่ดินตามความเหมาะสมกับภูมิสังคม มีความสมดุลในการใชทรัพยากรทองถิ่นกับระบบตลาดที่

เหมาะสม 

ในดานความมีเหตุมีผล การบริหารจะมีความพอเพียงเม่ือการศึกษาการวางแผนอยางรอบคอบเพียงใด 

รูวาผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวเปนอยางไร สามารถบรรลุผลไดหรือไม ยั่งยืนหรือไม พิจารณาถึง 

เปาหมายและการดําเนินงานผลกระทบตอคนกลุมไหน  

ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากกรณีการใชทรัพยากร ที่จะตองมีความรอบรูมีสติวาทําอะไรใหเหมาะกับภูมิ

สังคม ไมวาจะเปนกรณีบุคคล ชุมชน วิสาหกิจ ใชประโยชนจากพื้นดินโดยยึดหลักความสมดุลและใช

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติไดงาย และมีตนทุนต่ํา มีการดําเนินธุรกิจและการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่จะ

สามารถนําพาบริษัทใหประสบความสําเร็จนั้น  การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อหาขอมูลที่มี

ความถูกตองชัดเจนเพื่อนํามาใชในการประกอบการตัดสินใจทั้งระดับยุทธศาสตรและปฏิบัติเปนเรื่องที่มี

ความจําเปนมาก  ในการบริหารภาครัฐและนโยบายกระบวนการตัดสินใจตองมีพื้นฐานของความรู การไตรตรอง

และการมีสวนรวมของประชาชน 

สวนประเด็นดานการมีภูมิคุมกัน คือ การพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่ทําใหการพัฒนาไมบรรลุผล

ตามที่ตั้งไวได มีการเตรียมที่จะรับความเสี่ยงหรือไม ซึ่งในแตละกรณีจะตางกัน  ในทางธุรกิจเปนการจัดการ
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พัฒนา 

เชิงกลยุทธใหความสําคัญกับการจําลองสถานการณทั้งที่แยที่สุดและดีที่สุดของสิ่งแวดลอมของตัวแปรธุรกิจที่

สําคัญ เพื่อสรางใหเกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพขององคกรผานการวางแผนในเชิงกลยุทธที่วางแผนทั้งใน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และการเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  

ในดานการบริหารใชทรัพยากร คือ มีการกระจายผลผลิต เพื่อลดความเสี่ยงจากระบบตลาด ลด

แนวทางการปฏิบัติที่อาจกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

ในดานการบริหารภาครัฐและนโยบาย คือ มีการรวมมือระหวางรัฐกับองคกรประชาสังคม เพื่อรับรู

และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายนอกและภายใน การสรางระบบตาขายนิรภัย (social safety net) สําหรับรองรับผูที่ประสบภัยจาก

การเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ การจะมีความพอเพียงไดจะตองมีเงื่อนไขความรูและคุณธรรม  ในดานความรู การ

บริหารธุรกิจและองคกรตองใหพัฒนาองคความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนาหนวยงาน พัฒนาความรูของพนักงาน รูถึง

ความตองการของลูกคา และมีระบบการจัดการความรูที่ดี  ในการจัดการทรัพยากรดิน กรณีศึกษาชี้วา 

ความสําเร็จอยูที่การมีภูมิความรูที่เหมาะสมกับทองถิ่น ผูนําไปใชมีความรู มีการศึกษาหาความรูและมีการ

อบรมดานการจัดการทรัพยากรดินอยางตอเนื่อง มีการยอมรับนวัตกรรมใหม ๆ ในการปรับปรุงที่ดินและ

เกษตรอินทรีย มีความใฝรูทดลองจากสภาพที่เปนจริง  สวนการบริหารภาครัฐ จะตองมีการจัดการความรูเพื่อ

การบริหาร การสงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม มีการพัฒนาการศึกษาและเสริมพลังประชาชนในการ

เรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง  

ในดานเงื่อนไขคุณธรรม  งานศึกษาดานการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจชี้วา ความซื่อสัตยเปนทุนสังคมที่

ผูกติดกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะหากคนในสังคมมีความ

ซื่อสัตย ก็จะทําใหคนในสังคมมีความไววางใจกัน เชื่อถือกัน  ความไววางใจนี้จะชวยสงเสริมธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจ เชน ขจัดปญหาผูแสวงหาผลประโยชนจากสวนเกินทางเศรษฐกิจ และปญหาการเอาเปรียบจากการ

รับรูขอมูลที ่ไมเทาเทียมกันใหหมดไปได และชวยลดตนทุนในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจได เชน การ

ฟองรอง นอกจากนี้ หากประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรม เชน มีความซื่อสัตย คิดเพื่อประโยชนสวนรวม และ

แบงปนกัน ก็จะเปนหัวใจสําคัญในการสรางระบบสถาบันอยางเปนทางการหรือทุนสังคมของภาครัฐที่เขมแข็ง

ได  

กรณีศึกษาการใชทรัพยากรดิน ก็แสดงวาเงื่อนไขคุณธรรมเปนเงื่อนไขที่ทําใหมีความพอเพียง เชน 

การที่ชุมชนเลิกปลูกพืชผล ลดการทําไรเลื่อนลอย มุงปลุกพืชอินทรีย การที่ผูนําใชหลักธรรมในการดํารงชีวิต 

เปนคนขยัน ซื่อสัตย ใหความรูแกชุมชนและคนทั่วไป ทําใหไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ มีความ

เอื้อเฟอเผื่อแผความรูทั้งองคความรูและผลตอบแทนที่ไดรับจากพื้นดินของตนใหคนรอบขาง 

 139 บทท่ี 9 เศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนบริหารศาสตร 

การบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตองมีคุณธรรมตอสังคมรอบขาง จะทําใหไดรับการยอมรับ

และอยูรวมกับภาคสวนของสังคมไดดี และตองมีความเปนธรรมมีการอภิบาลที่ดีในองคกร ทําใหคนในองคกรมี

ความสามัคคี มีความพากเพียร ทําใหองคกรดําเนินงานตามพันธกิจไดสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

การสรางความพอเพียงจากเครื่องมือบริหารสมัยใหม 

การวางแผนและวิเคราะหโครงการคือ เครื่องมือหลักในการบริหารเพื่อสรางความพอเพียง 

ดังไดกลาวในบทที่ผานมาเรื่องปรัชญาฯ กับภาครัฐวา เครื่องมือหลักในการสรางความพอประมาณ

และมีเหตุมีผลในการบริหาร คือ การวางแผน4และการวิเคราะหโครงการ โดยการวางแผนเปนเครื่องมือของ

การสรางความมีเหตุมีผล เพราะการวางแผนยุทธศาสตรตองมีการพิจารณาสภาพแวดลอมในอนาคตที่จะมี

ผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอองคกร แลวกําหนดทิศทางหรือการดําเนินการที่เหมาะสม คํานึงถึง

ความเสี่ยง  ทั้งนี้การวางแผนก็จะตองเปนไปตามกรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พิจารณาความ

พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกัน5 ของแผนดวย 

การวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความพอประมาณในการบริหาร6 เพราะทําให

ผูบริหารรูวาการลงทุนขนาดขนาดไหนจึงพอเหมาะมีความคุมคาในการลงทุน ทั้งนี้ผลตอบแทนสุทธิเปนลบก็ไม

ควรจะดําเนินโครงการ เนื่องจากทรัพยากรจํากัด การลงทุนที่มีผลตอบแทนสุทธิสูง ก็จะไดลําดับความสําคัญ

มากกวามาตรการที่มีผลตอบแทนสุทธิต่ํา การวิเคราะหการลงทุนนี้ยังตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดวย โดย

ปกติจึงมีการวิเคราะหความออนไหว (sensitivity) ของการลงทุน เพื่อวิเคราะหวา หากมีตัวแปรใดไมเปนไป

ตามที่คาดการณไว ผลตอบแทนการลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

การวิเคราะหโครงการจึงเปนเครื่องมือเชิงปริมาณที่สําคัญ ทําใหวิเคราะหไดทั้งสามหวง คือ ความ

คุมคาในแงของความพอประมาณ การวิเคราะหตลอดอายุของโครงการคือการมองระยะยาวตามหลักความมี

เหตุมีผล  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการคือการพิจารณาภูมิคุมกัน 

การวางแผนและการวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ใชกันทั่วไป โดยมักจะไมเห็น

ความเกี่ยวพันกับปรัชญานี้ จึงไมเห็นความสําคัญและอาจละเลยไป เชนโครงการใหญๆ ในภาครัฐบางโครงการ

ก็ขาดการวางแผนและวิเคราะหโครงการที่เหมาะสม  เมื่อเขาใจวาเปนเครื่องมือหลักก็จะตองใหความสําคัญ

ละเลยไมได และทําใหการใชวิเคราะหองคประกอบของความพอเพียงที่ครบถวน 
                                                           
4
ในการวางแผน มีเครื่องมือดานการจัดการที่จะใชในการวางแผนไดตามความเหมาะสม เชน  SWOT Analysis Balanced Scored 

Card  KPI 

5วชิัย รูปขําดี (2550) เสนอ การประยุกตหลักของปรัชญาในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน และทําแผนชุมชนโดยยึดหลัก
ความพอประมาณ คือ ทางสายกลางในการพัฒนา ความมีเหตุมีผล คือ การใชกระบวนการวางแผนชุมชนเปนเครื่องมือ การมี
ภูมิคุมกัน คือ การพึ่งตนเองและไมทอดทิ้งกัน เงื่อนไขความรู คือ การสํารวจวินัยชุมชนและการถกเถียงแลกเปลี่ยน เงื่อนไข
คุณธรรม คือ การลดความเสี่ยงจากการสรางวินัยตนเองและวินัยชุมชน 

6รายละเอียดของการวเิคราะหโครงการมีในบทท่ี 5 
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การบริหารองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ตองมีคุณธรรมตอสังคมรอบขาง จะทําใหไดรับการยอมรับ

และอยูรวมกับภาคสวนของสังคมไดดี และตองมีความเปนธรรมมีการอภิบาลที่ดีในองคกร ทําใหคนในองคกรมี

ความสามัคคี มีความพากเพียร ทําใหองคกรดําเนินงานตามพันธกิจไดสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

การสรางความพอเพียงจากเครื่องมือบริหารสมัยใหม 

การวางแผนและวิเคราะหโครงการคือ เครื่องมือหลักในการบริหารเพื่อสรางความพอเพียง 

ดังไดกลาวในบทที่ผานมาเรื่องปรัชญาฯ กับภาครัฐวา เครื่องมือหลักในการสรางความพอประมาณ

และมีเหตุมีผลในการบริหาร คือ การวางแผน4และการวิเคราะหโครงการ โดยการวางแผนเปนเครื่องมือของ

การสรางความมีเหตุมีผล เพราะการวางแผนยุทธศาสตรตองมีการพิจารณาสภาพแวดลอมในอนาคตที่จะมี

ผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอองคกร แลวกําหนดทิศทางหรือการดําเนินการที่เหมาะสม คํานึงถึง

ความเสี่ยง  ทั้งนี้การวางแผนก็จะตองเปนไปตามกรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พิจารณาความ

พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกัน5 ของแผนดวย 

การวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความพอประมาณในการบริหาร6 เพราะทําให

ผูบริหารรูวาการลงทุนขนาดขนาดไหนจึงพอเหมาะมีความคุมคาในการลงทุน ทั้งนี้ผลตอบแทนสุทธิเปนลบก็ไม

ควรจะดําเนินโครงการ เนื่องจากทรัพยากรจํากัด การลงทุนที่มีผลตอบแทนสุทธิสูง ก็จะไดลําดับความสําคัญ

มากกวามาตรการที่มีผลตอบแทนสุทธิต่ํา การวิเคราะหการลงทุนนี้ยังตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดวย โดย

ปกติจึงมีการวิเคราะหความออนไหว (sensitivity) ของการลงทุน เพื่อวิเคราะหวา หากมีตัวแปรใดไมเปนไป

ตามที่คาดการณไว ผลตอบแทนการลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

การวิเคราะหโครงการจึงเปนเครื่องมือเชิงปริมาณที่สําคัญ ทําใหวิเคราะหไดทั้งสามหวง คือ ความ

คุมคาในแงของความพอประมาณ การวิเคราะหตลอดอายุของโครงการคือการมองระยะยาวตามหลักความมี

เหตุมีผล  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการคือการพิจารณาภูมิคุมกัน 

การวางแผนและการวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ใชกันทั่วไป โดยมักจะไมเห็น

ความเกี่ยวพันกับปรัชญานี้ จึงไมเห็นความสําคัญและอาจละเลยไป เชนโครงการใหญๆ ในภาครัฐบางโครงการ

ก็ขาดการวางแผนและวิเคราะหโครงการที่เหมาะสม  เมื่อเขาใจวาเปนเครื่องมือหลักก็จะตองใหความสําคัญ

ละเลยไมได และทําใหการใชวิเคราะหองคประกอบของความพอเพียงที่ครบถวน 
                                                           
4
ในการวางแผน มีเครื่องมือดานการจัดการที่จะใชในการวางแผนไดตามความเหมาะสม เชน  SWOT Analysis Balanced Scored 

Card  KPI 

5วชิัย รูปขําดี (2550) เสนอ การประยุกตหลักของปรัชญาในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน และทําแผนชุมชนโดยยึดหลัก
ความพอประมาณ คือ ทางสายกลางในการพัฒนา ความมีเหตุมีผล คือ การใชกระบวนการวางแผนชุมชนเปนเครื่องมือ การมี
ภูมิคุมกัน คือ การพึ่งตนเองและไมทอดทิ้งกัน เงื่อนไขความรู คือ การสํารวจวินัยชุมชนและการถกเถียงแลกเปลี่ยน เงื่อนไข
คุณธรรม คือ การลดความเสี่ยงจากการสรางวินัยตนเองและวินัยชุมชน 

6รายละเอียดของการวเิคราะหโครงการมีในบทท่ี 5 
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พัฒนา 

การมีภูมิคุมกันของการพัฒนาคือ การบริหารความเสี่ยง  

เมื่อพูดถึงความพอเพียง โดยทั่วไปมักไมนึกการมีภูมิคุมกัน  แตการมีภูมิคุมกันนี้สําคัญมาก เพราะทํา

ใหสามารถรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีสติ ทําใหความผันผวนจะนอยลง  การที่จะสรางภูมิคุมกันในการบริหาร

การพัฒนาคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง ซึ่งสามารถประยุกตใชกับภาคธุรกิจ ราชการ ชุมชน  ทําใหนัก

บริหารวิเคราะหอนาคต และมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทางลบ 

ในการมีภูมิคุมกันนี้ จึงทําไดโดยมีแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความ

เสี่ยง (ทั้งความเปนไปไดและผลกระทบ) การวางกลยุทธเพื่อจัดการความเสี่ยง (การหลีกเลี่ยง การควบคุม

ความสูญเสีย การรับความเสี่ยง หรือการถายโอนความเสี่ยง) และการติดตามและประเมินผล   

ความเสี่ยงของภาครัฐจะตางกับธุรกิจ เพราะทางธุรกิจผลกระทบตอความเสี่ยงจะกระทบฐานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจอยางชัดเจน มักจะมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณโดยเฉพาะทางการเงิน  นฤมล 

สอาดโฉม (2550) อธิบายถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงสําหรับภาคเอกชนทั้งสถาบันการเงินและท่ี

มิใชสถาบันการเงิน โดยตองมีการบริหารความเสี่ยงทั้งทางดานนโยบายของรัฐระดับมหภาคและระดับจุลภาคคือ

องคกร  โดยระดับนโยบายคือการมีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง การมีองคกร

กํากับดูแล การมีกองทุนประกันภัยการสูญเสีย  รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางตลาดทุนเพื่อความคลองตัวในการ

ใชตราสารทางการเงินบริหารความเสี่ยง สวนการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรเอกชน กลุมที่เปนสถาบัน

การเงินมักจะมีกรอบแนวทางตามมาตรฐานสากลซึ ่งนํามาใชอางอิงได สวนธุรกิจที่ไมใชการเงินตองให

ความสําคัญการจัดทําแผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงของภาครัฐเปนลักษณะที่จะตองคํานึงวา มีความเสี่ยงใดที่สําคัญที่จะเปน

อุปสรรคทําใหการดําเนินมาตรการไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได ซึ่งตัวชี้วัดอาจจะไมชัดเจนเหมือนในภาค

ธุรกิจ แตก็มีหลักการในการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันดังที่ไดอภิปรายในบทที่ 8 ที่ผานมา   

หากพิจารณาความเสี่ยงในการบริการในระดับประเทศ  การจัดการความเสี่ยงเพื่อสรางภูมิคุมกัน คือ 

การมีระบบตาขายนิรภัยของสังคม (social safety net) เชน การประกันสังคม การประกันสุขภาพทั่วหนา

อยางทั่วถึง การประกันรายไดกรณีวางงาน การมีกองทุนเพื่อการปรับตัวจากการเปดเสรีทางการคา ประเทศ

ไทยมีระบบเหลานี้มากขึ้นกวาในอดีตมาก แตยังตองพัฒนาทั้งเชิงความครอบคลุมและคุณภาพ โดยมีความ

รอบคอบและคํานึงถึงความพอประมาณทางการเงินดวย 

อยางไรก็ตาม วีณา ฉายศิลปะรุงเรือง  วิชิต หลอจีระชุณหกุล และนฤมล  สอาดโฉม (2550) ชี้วา

เกษตรกรซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ ตองเผชิญกับความเสี่ยงตลอดชวงชีวิตวัยทํางานจากความไมแนนอนดาน

รายไดและชีวิตหลังเกษียณจากการที่ไมมีกลไกใดรองรับความเสี่ยงเหลานี้  ดังนั้น ครัวเรือนเกษตรกรโดย

สวนมากจึงไมสามารถบรรลุเปาหมายของการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ

สมดุล มั่นคง และยั่งยืนไดอยางแทจริง เนื่องจากขาดการมีภูมิคุมกันที่ดีเกี่ยวกับตนทุนการผลิตและรายไดที่ตอง

ใชในการดํารงชีพเม่ือชราภาพหรือทุพพลภาพ 

การศึกษาจึงเสนอแนวคิดเบื้องตนในการประกันความเสี่ยงนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยง โดยใชระบบประกันสังคมเกษตรกร มีสองมาตรการ คือ การประกันภัยตนทุนการผลิตพืชผล เพื่อ

บริหารความเสี่ยงดานรายไดใหกับเกษตรกรในวัยทํางาน เพราะลดความเสี่ยงจากการผันผวนของปจจัยนําเขา

ที่สําคัญที่สุด และ การประกันสังคมเกษตรกร เพื่อบริหารความเสี่ยงดานรายไดกับเกษตรกรหลังเกษียณอายุ

โดยการศึกษาเสนอแนวทางเบื้องตนในการจัดการการประกันทั้งสองแบบ ตนทุนของรัฐบาล ผลประโยชนของ

เกษตรกร แสดงถึงความเปนไปไดที่จะมีโครงการที่สรางภูมิคุมกันแกเกษตรกรที่ครอบคลุม แตเนื่องจากเปน

การศึกษาเบื้องตนจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือการดําเนินการตอไป 

 

9.2การสรางเงื่อนไขเพ่ือความพอเพียง 

ความรูเกิดจากฐานระบบขอมูลการบริหารที่ดี  

กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาในแตละดานไดแสดงใหเห็นความสําคัญของเงื่อนไขความรู  

การศึกษาในระดับมหภาคของ วิชิต หลอจีระชุณหกุล  จิราวัลย  จิตรถเวช และปราโมทย กั่วเจริญ (2550) ชี้

วาประเทศไทยจําเปนที่จะตองมีระบบขอมูลที่สามารถปรับปรุงขอมูลและเผยแพรสารสนเทศตาง ๆ ตอ

สาธารณะไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพที่เปนอยูตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของใชขอมูลสรางความรู เพื่อรับกับการเปล่ียนแปลงท่ี

เปนไปไดอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน  ฐานขอมูลที่จําเปนตอการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาจจําแนกออกเปน 3 ฐานใหญ คือ ฐานขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ฐานขอมูลทางดานสังคม และฐานความรูภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ฐานขอมูลทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม มีหนวยงานหลายหนวยงานจัดเก็บและเผยแพร ซึ่งก็

ควรแกการพัฒนาปรับปรุงบางขอมูล เชน ขอมูลที่ยังไมครอบคลุมระดับพื้นที่ ก็ควรจะมีการจัดทําระดับพื้นที่ 

ขอมูลทางการเงิน ภาครัฐตองครอบคลุมการเงินนอกงบประมาณแผนดินและภาระทางการคลังของภาครัฐที่

โปรงใส  ขอมูลการเงินของภาคเอกชน ควรพัฒนางบการเงินจําแนกภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ  ขอมูล

ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค.) เปนฐานขอมูลที่เปนประโยชนในการแสดง

สถานภาพครอบครัวและสังคมในระดับพ้ืนที่ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพขอมูล เปนตน 

ฐานขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น เปนระบบขอมูลที่มีการจัดเก็บนอยทั้งที่เปนความรูที่สามารถใช

ประโยชนในการพัฒนา เพราะเปนความรูที่สรางขึ้นอยางมีความสอดคลองกับสภาพความเปนอยู ภูมิศาสตร 

ศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น  วิชิต หลอจีระชุณหกุล จิราวัลย จิตรถเวช และ ปราโมทย กั่วเจริญ (2550) 

เสนอวา “การจัดทําฐานความรูโดยการบันทึกภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนความรูที่ชัดเจน และความรูที่ฝงในตัวคน

หรือในชุมชน จึงเปนกระบวนการนําเสนอสูภายนอก เพื่อเปนฐานสําหรับกระบวนการผสมผสานกระบวนการ

ซึมซาบและกระบวนการสังสรรคเสวนา เพื่อเพิ่มพูนองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นตอไป ภูมิปญญาทองถิ่นควร
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การศึกษาจึงเสนอแนวคิดเบื้องตนในการประกันความเสี่ยงนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยง โดยใชระบบประกันสังคมเกษตรกร มีสองมาตรการ คือ การประกันภัยตนทุนการผลิตพืชผล เพื่อ

บริหารความเสี่ยงดานรายไดใหกับเกษตรกรในวัยทํางาน เพราะลดความเสี่ยงจากการผันผวนของปจจัยนําเขา

ที่สําคัญที่สุด และ การประกันสังคมเกษตรกร เพื่อบริหารความเสี่ยงดานรายไดกับเกษตรกรหลังเกษียณอายุ

โดยการศึกษาเสนอแนวทางเบื้องตนในการจัดการการประกันทั้งสองแบบ ตนทุนของรัฐบาล ผลประโยชนของ

เกษตรกร แสดงถึงความเปนไปไดที่จะมีโครงการที่สรางภูมิคุมกันแกเกษตรกรที่ครอบคลุม แตเนื่องจากเปน

การศึกษาเบื้องตนจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือการดําเนินการตอไป 

 

9.2การสรางเงื่อนไขเพ่ือความพอเพียง 

ความรูเกิดจากฐานระบบขอมูลการบริหารที่ดี  

กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาในแตละดานไดแสดงใหเห็นความสําคัญของเงื ่อนไขความรู  

การศึกษาในระดับมหภาคของ วิชิต หลอจีระชุณหกุล  จิราวัลย  จิตรถเวช และปราโมทย กั่วเจริญ (2550) ชี้

วาประเทศไทยจําเปนที่จะตองมีระบบขอมูลที่สามารถปรับปรุงขอมูลและเผยแพรสารสนเทศตาง ๆ ตอ

สาธารณะไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพที่เปนอยูตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของใชขอมูลสรางความรู เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่

เปนไปไดอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน  ฐานขอมูลที่จําเปนตอการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาจจําแนกออกเปน 3 ฐานใหญ คือ ฐานขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ฐานขอมูลทางดานสังคม และฐานความรูภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ฐานขอมูลทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม มีหนวยงานหลายหนวยงานจัดเก็บและเผยแพร ซึ่งก็

ควรแกการพัฒนาปรับปรุงบางขอมูล เชน ขอมูลที่ยังไมครอบคลุมระดับพื้นที่ ก็ควรจะมีการจัดทําระดับพื้นที่ 

ขอมูลทางการเงิน ภาครัฐตองครอบคลุมการเงินนอกงบประมาณแผนดินและภาระทางการคลังของภาครัฐที่

โปรงใส  ขอมูลการเงินของภาคเอกชน ควรพัฒนางบการเงินจําแนกภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ  ขอมูล

ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค.) เปนฐานขอมูลที่เปนประโยชนในการแสดง

สถานภาพครอบครัวและสังคมในระดับพ้ืนที่ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพขอมูล เปนตน 

ฐานขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น เปนระบบขอมูลที่มีการจัดเก็บนอยทั้งที่เปนความรูที่สามารถใช

ประโยชนในการพัฒนา เพราะเปนความรูที่สรางขึ้นอยางมีความสอดคลองกับสภาพความเปนอยู ภูมิศาสตร 

ศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น  วิชิต หลอจีระชุณหกุล จิราวัลย จิตรถเวช และ ปราโมทย กั่วเจริญ (2550) 

เสนอวา “การจัดทําฐานความรูโดยการบันทึกภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนความรูที่ชัดเจน และความรูที่ฝงในตัวคน

หรือในชุมชน จึงเปนกระบวนการนําเสนอสูภายนอก เพื่อเปนฐานสําหรับกระบวนการผสมผสานกระบวนการ

ซึมซาบและกระบวนการสังสรรคเสวนา เพื่อเพิ่มพูนองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นตอไป ภูมิปญญาทองถิ่นควร
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ครอบคลุมถึงแนวคิดของปราชญชาวบาน การประยุกตที่ เปนรูปธรรมของแนวคิดเหลานั้น โครงการ

พระราชดําริที่ไดดําเนินการในระดับพ้ืนที่ การบันทึกเปนไดทั้งรูปแบบขอมูล ภาพ เสียง และ/หรือวีดีทัศน” 

การจัดทําฐานขอมูลที่เปนระบบมีความสะดวกในการเขาถึง จะทําใหผูวางแผนและประชาชนมีความรู

ที่จะดําเนินการตามปรัชญาได  ฐานขอมูลสําหรับการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองเปน

ฐานขอมูลที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชสาธารณะ เพื่อจะไดทราบถึงสถานภาพความพอเพียงในดาน

เศรษฐกิจและสังคม  

การศึกษาดังกลาวจึงเสนอระบบคลังขอมูลสําหรับการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เปนคลังขอมูลที่หนวยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการขอมูลที่หนวยงานตาง ๆ จัดเก็บเปนประจําอยูแลว เพื่อ

แสดงสถานภาพความพอเพียงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนขอมูลสาธารณะที่สามารถนําไปประเมินความ

พอเพียงในมิติตาง ๆ ได 

เนื่องจากคลังขอมูลลักษณะนี้จะตองใหความสะดวกแกคนทั่วไปในการสืบคน จึงจําเปนตองกําหนด

วิธีการแปลงขอมูลที่มีลักษณะที่เจาของระบบเปนศูนยกลาง มาเปนขอมูลที่มีลักษณะที่ผูใชเปนศูนยกลาง โดย

มียุทธศาสตร 3 ดาน คือ การเผยแพรขอมูล Meta data การใชเว็บเทคโนโลยีและการสรางชุมชนผูสนใจ 

(community of interest : COI) และการลงทะเบียน Metadata 

การขับเคลื่อนพฤติกรรมและจิตสํานึกที่พอเพียง 

ความพอเพียงจะเกิดข้ึนไดโดยทั่วไปในสังคมเมื่อคนมีพฤติกรรมที่พอเพียง การสรางเงื่อนไขที่ทําใหคน

มีจิตสํานึกพอเพียง (Sufficiency Economy mind set) จึงเปนสิ่งสําคัญ อยางไรก็ตาม การจะกําหนดให

ชัดเจนยอมรับเปนการทั่วไปถึงจิตสํานึกที่พอเพียงวาเปนอยางไรไมใชเรื่องงาย  UNDP (2007) พิจารณา

ลักษณะผูนําชุมชนที่นําหลักของปรัชญาไปใชสรางชุมชนพอเพียงอยางไดผล สรุปวาลักษณะรวมกันคือ  ก) ไม

เปนผูบริโภคนิยม แตเขาใจถึงการมีการบริโภคที่ยั่งยืน  ข) มีความใฝรู มีการทดลองกับความเปนจริง ไมติด

ตํารา  ค) มีความพากเพียร  ง) มีความเอ้ืออาทร  จ) มีคุณธรรม ซึ่งคุณสมบัตินี้สะทอนจิตสํานึกความพอเพียง 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) แบงพฤติกรรมพอเพียงที่สําคัญเปนสี่กลุม

ซึ่งสอดคลองกับงาน UNDP (2007) คือ  ก) พฤติกรรมตามคุณธรรม (การแสดงความเพียร ความพอประมาณ 

ความอดทน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี การประหยัดและการออม)  ข) พฤติกรรมรับนวัตกรรม (มี

ความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง มีการนําแนวทางใหมมาประยุกตใช  ค) พฤติกรรมไมเบียดเบียนตนเอง      

ง) พฤติกรรมไมเบียดเบียนผูอื่น  

อาจกลาวโดยทั่วไปไดวา ผูที่มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่พอเพียงจะเปนผูที่  ก) ไมทําอะไรสุดโตง ไมเปน

ผูบริโภคนิยม เห็นคุณคาของการออม  ข) มองระยะยาว  ค) เปนผูใฝรู ศึกษาจากความเปนจริง  ง) มีวินัยและ

ความขยันอดทน  จ) มีคุณธรรม เอื้ออาทร 
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องคความรูทางทางพฤติกรรมศาสตรจะสามารถระบุไดวา ปจจัยใดจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหมี

จิตสํานึกพอเพียง  ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) ประมวลองคความรูจากงานวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร เพื่อวิเคราะหปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุมขางตนปจจัยที่

สําคัญในการทํานายพฤติกรรมตามคุณธรรม คือ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม สุขภาพจิต ปทัสถานทางสังคม การ

สนับสนุนทางสังคม การเปดรับขาวสารในดานตาง ๆ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการเห็นแบบอยางที่ดี

แกคนรอบขาง 

ในดานพฤติกรรมรับนวัตกรรม  ปจจัยที่สําคัญ คือ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม ในขณะที่พฤติกรรมไม

เบียดเบียนตัวเอง  ตัวแปรที่สําคัญในการทํานาย คือ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน ความรู การรับรูความเสี่ยง การเปดรับขาวสาร  

ปจจัยที่มีผลสําคัญในการทํานายพฤติกรรมที่ไมเบียดเบียนผูอื่น คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากคนรอบ

ขาง การไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรับสนับสนุนและใชเหตุผล การเปดรับขาวสาร การรับรูปทัสถานของสังคม 

ปจจัยตาง ๆ แสดงวา จิตลักษณะของตนเอง สภาพแวดลอมของสังคม คานิยม ระบบขาวสารขอมูล 

วัฒนธรรม เหลานี้เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหคนมีพฤติกรรมพอเพียง   

ในดานวัฒนธรรม  จุฑาพรรธน ผดุงชีวิต (2550) วิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทางวัฒนธรรมของ

ไทย โดยพิจารณาเปนสี่ประเด็น คือ  ก) ปรัชญาในฐานะอุดมการณกระแสหลักและพันธกิจของชาติ  ข) ใน

ฐานะพุทธทัศน พัฒนามิติแหงจิตตานภัย “ระลอกวิกฤตแหงยุคสมัยใหม”  ค) ในฐานะภาคปฏิบัติการจริงของ

วาทกรรมในการถอนรื้อสรางใหมของอัตลักษณไทยวาดวยความสัมพันธของสังคม  ง) ในฐานะขบวนการ

ขับเคลื่อนระดับชาติเชิงเอนกประสงคสูการปฏิรูปคานิยมบางประการของไทย 

การศึกษาสรุปวา ในมิติวัฒนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรจะไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

และขับเคลื่อนอยางแทจริงในสังคมไทย โดยเนนหลักการพึ่งพาตนเองไดดวยหลักทางสายกลาง ซึ่งเปนหลัก

สําคัญในพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถนําไปสูกระบวนการสรางจิตสํานึกนิยมไทย และการสรางระบบเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ที่ทําใหคนในชาติสามารถดํารงชีวิตและดํารงชาติอยูบนพื้นฐานความเขมแข็งทางภูมิปญญาและภูมิ

ธรรมของตนเอง 

กลาวไดวา การศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางเงื่อนไขนี้ ทั้งเปนสวนของการขับเคลื่อนวัฒนธรรม และ

การสรางพฤติกรรมพอเพียงแกเด็กและเยาวชน โดยระบบการศึกษาตองใหความรูเพื่อใหผูรับการศึกษาคิดเปน 

วิเคราะหเปน มีสติ ใชขอมูลใหเปนประโยชน เพราะความรอบรูจะเปนเงื่อนไขใหสามารถสรางความพอเพียงได 

ซึ่งมีการศึกษาหลายชิ้นท่ีระบุวา การศึกษาไทยมีปญหาในการสรางความรูที่ไดมาตรฐานแกเยาวชน   ดังนั้นการ

พัฒนาระบบการศกึษาจึงตองไดรับการลําดับความสําคัญสูง 

ทั้งนี้ การศึกษานอกจากการศึกษาอยางเปนทางการในสถานศึกษาแลว ตองนําความรูของปรัชญา

เผยแพรทั้งในระดับอาชีวะ มหาวิทยาลัย และการศึกษาที่ไมเปนทางการดวย โดยนอกเหนือจากความรู 

การศึกษาแตละระดับจะตองมีกิจกรรมที่เหมาะสมท่ีจะปลูกฝงคุณธรรม พฤติกรรมที่มีความพอประมาณไมเปน
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องคความรูทางทางพฤติกรรมศาสตรจะสามารถระบุไดวา ปจจัยใดจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหมี

จิตสํานึกพอเพียง  ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) ประมวลองคความรูจากงานวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร เพื่อวิเคราะหปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุมขางตนปจจัยที่

สําคัญในการทํานายพฤติกรรมตามคุณธรรม คือ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม สุขภาพจิต ปทัสถานทางสังคม การ

สนับสนุนทางสังคม การเปดรับขาวสารในดานตาง ๆ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการเห็นแบบอยางที่ดี

แกคนรอบขาง 

ในดานพฤติกรรมรับนวัตกรรม  ปจจัยที่สําคัญ คือ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม ในขณะที่พฤติกรรมไม

เบียดเบียนตัวเอง  ตัวแปรที่สําคัญในการทํานาย คือ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน ความรู การรับรูความเสี่ยง การเปดรับขาวสาร  

ปจจัยที่มีผลสําคัญในการทํานายพฤติกรรมที่ไมเบียดเบียนผูอื่น คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากคนรอบ

ขาง การไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรับสนับสนุนและใชเหตุผล การเปดรับขาวสาร การรับรูปทัสถานของสังคม 

ปจจัยตาง ๆ แสดงวา จิตลักษณะของตนเอง สภาพแวดลอมของสังคม คานิยม ระบบขาวสารขอมูล 

วัฒนธรรม เหลานี้เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหคนมีพฤติกรรมพอเพียง   

ในดานวัฒนธรรม  จุฑาพรรธน ผดุงชีวิต (2550) วิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทางวัฒนธรรมของ

ไทย โดยพิจารณาเปนสี่ประเด็น คือ  ก) ปรัชญาในฐานะอุดมการณกระแสหลักและพันธกิจของชาติ  ข) ใน

ฐานะพุทธทัศน พัฒนามิติแหงจิตตานภัย “ระลอกวิกฤตแหงยุคสมัยใหม”  ค) ในฐานะภาคปฏิบัติการจริงของ

วาทกรรมในการถอนรื้อสรางใหมของอัตลักษณไทยวาดวยความสัมพันธของสังคม  ง) ในฐานะขบวนการ

ขับเคลื่อนระดับชาติเชิงเอนกประสงคสูการปฏิรูปคานิยมบางประการของไทย 

การศึกษาสรุปวา ในมิติวัฒนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรจะไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

และขับเคลื่อนอยางแทจริงในสังคมไทย โดยเนนหลักการพึ่งพาตนเองไดดวยหลักทางสายกลาง ซึ่งเปนหลัก

สําคัญในพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถนําไปสูกระบวนการสรางจิตสํานึกนิยมไทย และการสรางระบบเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ที่ทําใหคนในชาติสามารถดํารงชีวิตและดํารงชาติอยูบนพื้นฐานความเขมแข็งทางภูมิปญญาและภูมิ

ธรรมของตนเอง 

กลาวไดวา การศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางเงื่อนไขนี้ ทั้งเปนสวนของการขับเคลื่อนวัฒนธรรม และ

การสรางพฤติกรรมพอเพียงแกเด็กและเยาวชน โดยระบบการศึกษาตองใหความรูเพื่อใหผูรับการศึกษาคิดเปน 

วิเคราะหเปน มีสติ ใชขอมูลใหเปนประโยชน เพราะความรอบรูจะเปนเงื่อนไขใหสามารถสรางความพอเพียงได 

ซึ่งมีการศึกษาหลายชิ้นท่ีระบุวา การศึกษาไทยมีปญหาในการสรางความรูที่ไดมาตรฐานแกเยาวชน   ดังนั้นการ

พัฒนาระบบการศกึษาจึงตองไดรับการลําดับความสําคัญสูง 

ทั้งนี้ การศึกษานอกจากการศึกษาอยางเปนทางการในสถานศึกษาแลว ตองนําความรูของปรัชญา

เผยแพรทั้งในระดับอาชีวะ มหาวิทยาลัย และการศึกษาที่ไมเปนทางการดวย โดยนอกเหนือจากความรู 

การศึกษาแตละระดับจะตองมีกิจกรรมที่เหมาะสมท่ีจะปลูกฝงคุณธรรม พฤติกรรมที่มีความพอประมาณไมเปน
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พัฒนา 

ผูบริโภคนิยม ไมเบียดเบียนตน เห็นแกประโยชนของสังคม คุณคาสิ่งแวดลอม รูจักสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยง

และสิ่งเยายวนในดานตาง ๆ  

นอกจากการศึกษา สื่อมวลชนก็มีอิทธิพลสูงในการกําหนดจิตสํานึกและพฤติกรรม สื่อจึงตองตระหนัก

ถึงความสําคัญของตัวเองในการสรางความรูและคุณธรรมในสังคม ส่ือจึงควรมีความรู ความซาบซึ้งในปรัชญา 

มีบทบาทในการเผยแพรปรัชญา และรวมขับเคลื่อนสรางจิตสํานึกพอเพียง 

การสรางคุณธรรม คือ การพัฒนาธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล 

ธรรมาภิบาล 

ในการบริหารการพัฒนา  หากภาครัฐไมมีธรรมาภิบาล จะทําใหมีแรงจูงใจใหเกิดการฉอราษฎรบัง

หลวง ทําใหรายไดของประเทศและประชาชนนอยกวาที่ควร ขาราชการก็จะไมมีประสิทธิภาพในการใหบริการ

ประชาชน  ยิ่งกวานั้นหากระบบสังคมไมมีการอภิบาลที่ดี ก็ยากที่จะมีความสงบในสังคม และความเปนธรรมใน

การการกระจายความเจริญ การพัฒนาก็จะไมยั่งยืน 

ในการสรางคุณธรรมภาครัฐ  บทบาทและพฤติกรรมของขาราชการมีความสําคัญสูง หากมีความโลภ 

ไมคํานึงถึงจริยธรรม ทําใหตัวเองมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่สุดโตง ไมพอประมาณทั้งในดานวัตถุและจิตใจ 

การสงเสริมคุณธรรมของราชการจึงสําคัญ 

ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2550) วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจริยธรรมของขาราชการที่สําคัญ 12 ปจจัย  

สรุปวา ปจจัยสงเสริมจริยธรรม คือ แบบอยางท่ีดีในการทํางานอยางมีจริยธรรม สถานการณในที่ทํางานที่ยั่วยุ

นอย สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวดี สถานการณที่เอ้ืออํานวยตอการมีจริยธรรม การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมใน

ระดับสูง การมีลักษณะมุงอนาคต มีทัศนคติตออาชีพรับราชการที่ดี มีความรูดานจริยธรรมของขาราชการ 

การมีลักษณะทางศาสนาสูง การมีทัศนคติดีตอพฤติกรรมจริยธรรมในงาน การมีสุขภาพจิตดีในการทํางาน

ราชการ และการมีความเชื่ออํานาจในตนในการทํางาน 

ปจจัยดังกลาวมีสวนที่เปนลักษณะขาราชการ  ดังนั้น การสรางจิตสํานึกที่มีคุณธรรม สงเสริมปจจัยที่มีผล

ตอการจริยธรรมรายบุคคล จะชวยในการสรางคุณธรรมของราชการได  อีกดานหนึ่งเปนสวนของระบบ หาก

ใหขาราชการและสังคมมีคุณธรรม ตองมีการสรางระบบการบริหารจัดการที ่ดี คือธรรมาภิบาลนั่นเอง7

 ปญหาสําคัญจากการขาดธรรมาภิบาลที่มีผลกระทบสูง คือ การฉอราษฎรบังหลวง (corruption) 

ซึ่งคือ การใชประโยชนของสถาบันสาธารณะ (public institution) เพื่อประโยชนสวนตัว ทําใหการพัฒนาไม

พอเพียง เพราะทําใหตนทุนของสังคมทุกดานสูงขึ้น มักจะกีดกันการแขงขันทางเศรษฐกิจ บั่นทอน

ประสิทธิภาพของการบริหารงานของรัฐ และทําใหคนจนเดือดรอน 

โดยสรุปคุณธรรมในการบริหารการพัฒนา คือ การปกครองแบบประชาธิปไตยอยางมีสวนรวมตาม

หลักธรรมาภิบาล และมีเครื่องมือในการแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 

                                                           
7บทท่ี 7 อภิปรายในรายละเอียดของเงื่อนไขคุณธรรมกับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 
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บรรษัทภิบาล 

ถาภาครัฐมีคุณธรรม แตภาคเอกชนไมมีคุณธรรม ความพอเพียงตามปรัชญาก็เกิดขึ้นไมได  วิกฤต

เศรษฐกิจของไทยในป 2540 เกิดจากความไมพอเพียงของภาคเอกชนมากกวาของภาครัฐ ตางจากในกรณีของ

ประเทศลาตินอเมริกาท่ีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดจากภาครัฐ 

เดือนเดน นิคมบริรักษ และชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ (2549) กลาวถึงลักษณะปญหาบรรษัทภิบาลกอน

วิกฤตเศรษฐกิจ เชน  ก) การปลอยเงินกูโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ดําเนินธุรกิจที่ไมรอบคอบและมีความ

เสี่ยงสูง  ข) การถายโอนกําไรระหวางบริษัท โดยทั่วไป การถายโอนกําไรจากบริษัทที่มีผูรวมทุนหรือผูถือหุน

หลายรายไปยังบริษัทที่ตนเองเปนผูถือหุนรายใหญหรือเปนเจาของแตผูเดียว  ค) การอนุมัติใหผลตอบแทนแก

กรรมการที่สูงเกินควรโดยไมสอดคลองกับผลงานง) การใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการคากําไรจากหุน 

หลักสําคัญในการแกปญหา คือ การมีระบบกํากับใหผูบริหารรักษาผลประโยชนของเจาของ และ

ตรวจสอบได โดยการมีระบบใหผูบริหารมีความรับผิดชอบ (accountability) ความโปรงใสtransparency) 

ความเสมอภาค (equity)มีการลงโทษผูบริหารที่ฉอโกง 

นอกจากนี้ ยังตองมีระบบขาวสารขอมูลที่ดีแกผูลงทุน เพื่อใหลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี มี

บรรษัทภิบาลที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่ด ี

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ธุรกิจไทยจะมีโครงสรางการกระจายตัวของหุนมากขึ้น ทําใหระบบบรรษัทภิบาล

เปลี่ยนไป องคกรที่กํากับดูแลไดมีการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลมีการออกกฎเกณฑการประกอบธุรกิจตาม

มาตรฐานตางประเทศ มีการนํามาตรฐานบัญชีที่เปนมาตรฐาน  นอกจากนี้ ในป 2547 ประเทศไทยไดเขารวม

โครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานบรรษัทภิบาล (corporate governance-report on 

the observance of standards and codes) โดยเกณฑในการประเมินประกอบดวย 6 หมวด ดังนี้

โครงสรางพื้นฐานดานบรรษัทภิบาล สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม ผูที่มีสวนไดสวน

เสียของบริษัท การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท  จากผล

การประเมินจะเห็นไดวา โดยทั่วไปแลว มาตรฐานอภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยสอดคลองกับหลัก   

ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจของ OECD โดยเฉพาะในเรื่องของการเปดเผยขอมูลทั้ง ก.ล.ต. และ ตลท.  กลาวไดวา

หลังวิกฤติบรรษัทภิบาลของไทยดีขึ้น  อยางไรก็ตาม เดือนเดน  นิคมบริรักษ และชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ (2549) 

ระบุวามีปญหาการอภิบาลใหมในตลาดหลักทรัพยที่มีการขยายตัวสูง แตขนาดตลาดหลักทรัพยยังเล็ก ทําใหมี

การสรางราคาหุนได 
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บรรษัทภิบาล 

ถาภาครัฐมีคุณธรรม แตภาคเอกชนไมมีคุณธรรม ความพอเพียงตามปรัชญาก็เกิดขึ้นไมได  วิกฤต

เศรษฐกิจของไทยในป 2540 เกิดจากความไมพอเพียงของภาคเอกชนมากกวาของภาครัฐ ตางจากในกรณีของ

ประเทศลาตินอเมริกาท่ีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดจากภาครัฐ 

เดือนเดน นิคมบริรักษ และชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ (2549) กลาวถึงลักษณะปญหาบรรษัทภิบาลกอน

วิกฤตเศรษฐกิจ เชน  ก) การปลอยเงินกูโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ดําเนินธุรกิจที่ไมรอบคอบและมีความ

เสี่ยงสูง  ข) การถายโอนกําไรระหวางบริษัท โดยทั่วไป การถายโอนกําไรจากบริษัทที่มีผูรวมทุนหรือผูถือหุน

หลายรายไปยังบริษัทที่ตนเองเปนผูถือหุนรายใหญหรือเปนเจาของแตผูเดียว  ค) การอนุมัติใหผลตอบแทนแก

กรรมการที่สูงเกินควรโดยไมสอดคลองกับผลงานง) การใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการคากําไรจากหุน 

หลักสําคัญในการแกปญหา คือ การมีระบบกํากับใหผูบริหารรักษาผลประโยชนของเจาของ และ

ตรวจสอบได โดยการมีระบบใหผูบริหารมีความรับผิดชอบ (accountability) ความโปรงใสtransparency) 

ความเสมอภาค (equity)มีการลงโทษผูบริหารที่ฉอโกง 

นอกจากนี้ ยังตองมีระบบขาวสารขอมูลที่ดีแกผูลงทุน เพื่อใหลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี มี

บรรษัทภิบาลที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่ด ี

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ธุรกิจไทยจะมีโครงสรางการกระจายตัวของหุนมากขึ้น ทําใหระบบบรรษัทภิบาล

เปลี่ยนไป องคกรท่ีกํากับดูแลไดมีการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลมีการออกกฎเกณฑการประกอบธุรกิจตาม

มาตรฐานตางประเทศ มีการนํามาตรฐานบัญชีที่เปนมาตรฐาน  นอกจากนี้ ในป 2547 ประเทศไทยไดเขารวม

โครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานบรรษัทภิบาล (corporate governance-report on 

the observance of standards and codes) โดยเกณฑในการประเมินประกอบดวย 6 หมวด ดังนี้

โครงสรางพื้นฐานดานบรรษัทภิบาล สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม ผูที่มีสวนไดสวน

เสียของบริษัท การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท  จากผล

การประเมินจะเห็นไดวา โดยทั่วไปแลว มาตรฐานอภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยสอดคลองกับหลัก   

ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจของ OECD โดยเฉพาะในเรื่องของการเปดเผยขอมูลทั้ง ก.ล.ต. และ ตลท.  กลาวไดวา

หลังวิกฤติบรรษัทภิบาลของไทยดีขึ้น  อยางไรก็ตาม เดือนเดน  นิคมบริรักษ และชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ (2549) 

ระบุวามีปญหาการอภิบาลใหมในตลาดหลักทรัพยที่มีการขยายตัวสูง แตขนาดตลาดหลักทรัพยยังเล็ก ทําใหมี

การสรางราคาหุนได 
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พัฒนา 

9.3นัยยะเชิงนโยบาย 

การทบทวนองคความรูการบริหารการพัฒนาในดานตาง ๆ สรุปไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

ความรูพัฒนบริหารศาสตรรวมสมัย และยังขยายความรูโดยใหแนวทางและจุดเนนในการพัฒนาที่เปนองครวม 

ใหความสําคัญทั้งวัตถุ จิตปญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี พัฒนาโดยเนนคนมีความสําคัญสูงสุดและ

เสนอกรอบการดํารงชีวิตและลักษณะของคนที่เหมาะสม เนนความเขาใจและรูเทาทันในความเปนพลวัตของการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหการพัฒนามีความสมดุลและยั่งยืน 

กรณีศึกษาตาง ๆ แสดงวาการประยุกตใชปรัชญาทําไดจริงไมวาในระดับใด และนําไปสูความยั่งยืนใน

การพัฒนา  โดยหลักการสําคัญในการประยุกต คือ การมีวิสัยทัศนการบริหารตามปรัชญา ที่จะไมทําอะไรที่

สุดโตง มีความรอบรูรอบคอบ และคํานึงถึงความเสี่ยง มีการบริหารจัดการตามหลักสามหวงสองเง่ือนไข โดย

เครื่องมือสําคัญ คือ การวางแผน การวิเคราะหโครงการและการบริหารความเสี่ยง 

การสรางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อความพอเพียงในสังคม คือ การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ซึ่ง

ประกอบดวยฐานขอมูลเศรษฐกิจ ฐานขอมูลสังคม และฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งควรมีระบบคลังขอมูลที่

จะมีความสะดวกในการเขาถึงเพ่ือวิเคราะหความพอเพียงในดานตาง ๆ   

นอกจากนี้ จะตองสรางเงื่อนไขเพ่ือใหคนในสังคมมีจิตสํานึกเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนทาง

วัฒนธรรมการศึกษา และการพัฒนาธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 

ทั้งนี้ สังคมไทยยังตองทําอะไรหลายอยางเพื่อสรางความพอเพียง โดยรัฐบาลตองมีบทบาทในการ

สรางสถาบันสนับสนุนความพอเพียงในสังคม เชน การมีฐานขอมูลและระบบคลังขอมูลเพื่อความสะดวกในการ

สืบคนดังกลาวแลว   

การพัฒนาการศึกษาที่ตองใหความรูเพื่อใหผูรับการศึกษาคิดเปน วิเคราะหเปน มีสติ ใชขอมูลใหเปน

ประโยชน นอกเหนือจากความรู การศึกษาแตละระดับจะตองมีกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะปลูกฝงคุณธรรม 

พฤติกรรมที่มีความพอประมาณ ไมเปนผูบริโภคนิยม ไมเบียดเบียนตน เห็นแกประโยชนของสังคม คุณคา

สิ่งแวดลอม รูจักสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยงและสิ่งเยายวนในดานตาง ๆ 

การพัฒนาธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลก็ยังมีความจําเปนสูง แมวาหลังวิกฤติบรรษัทภิบาลจะดีขึ้น 

แตก็มีปญหาใหมในการอภิบาลตลาดหลักทรัพย และยังไมมีหลักฐานวาธรรมาภิบาลมีการพัฒนาที่ชัดเจน   

ธรรมาภิบาลภาครัฐจะมีความสลับซับซอนมากกวาการอภิบาลในภาคเอกชน  เพราะตรวจสอบและประเมินผล

ยากกวา  เนื่องจากภาครัฐไมมีตัวชี้วัดแสดงปญหาที่วัดไดที่ชัดเจน แมวาตนทุนของปญหาจะสูงกวาภาคเอกชน 

รวมทั้งกลไกตลาดไมสามารถแสดงออกถึงปญหาได  การพัฒนาธรรมาภิบาลตองอาศัยการขับเคลื่อนอยาง

จริงจังจากท้ังภาครัฐและภาคประชาชน 

การสรางระบบตาขายนิรภัยของสังคมใหทั่วถึงจะชวยสรางภูมิคุมกันไดอยางดี  ภาคเกษตรยังมีความ

เสี่ยงดานรายไดสูง และขาดมาตรการจัดการความเส่ียง  ระบบประกันความเส่ียงในภาคเกษตรจะชวยสราง

 147 บทท่ี 9เศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนบริหารศาสตร 

ภูมิคุมกันได จึงควรมีการศึกษาตอไป  อยางไรก็ตาม ระบบตาขายนิรภัยของสังคมนี้ตองทําอยางรอบคอบและ

พอประมาณ เพราะประสบการณจากหลายประเทศพบวา การวางแผนและจัดการที่ไมดีทําใหเปนปญหาที่

รายแรงตอภาระการคลังของรัฐได 

การขับเคลื่อนดานวัฒนธรรมเปนเรื่องที่จําเปน เพราะความพอเพียงเปนเรื่องของพฤติกรรมคน ตอง

สรางวัฒนธรรมจิตสํานึกความพอเพียง (Sufficiency Mind set)  ดังนั้น สื่อมวลชนซึ่งมีอิทธิพลสูงในการ

กําหนดจิตสํานึกและพฤติกรรม จะตองตระหนักถึงความสําคัญของตัวเองในการสรางความรูและคุณธรรมใน

สังคม  สื่อจึงควรมีความรู ความซาบซึ้งในปรัชญา เพื่อมีบทบาทในการเผยแพรปรัชญา และรวมขับเคลื่อน

สรางจิตสํานึกพอเพียงในสังคม 
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สรางจิตสํานึกพอเพียงในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

01���������������.indd   151 2/25/58 BE   10:02 PM



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

152

ปจฉิมลิขิต 

การประยุกตหลักการสามหวงสองเงื่อนไขจะชวยสรางความพอเพียงไดในทุกระดับ หนังสือเลมนี้จึงมี

จุดประสงคสําคัญที่จะทําความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ไดพระราชทานใหเปนพื้นฐานในการ

พัฒนาประเทศ โดยเนนถึงการประยุกตทางเศรษฐศาสตรและการบริหารการพัฒนา เพื่อชวยสรางความสมดุล

และยั่งยืนในการพัฒนาตอไป 

การศึกษาเศรษฐศาสตรที่มีพื้นฐานของตรรกะแบบนิรนัยและอุปนัยและวิเคราะหพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจ  สามารถเปนพื้นฐานของการสรางความคิดที่เปนวิทยาศาสตร  สรางวิธีคิดที่มีเหตุมีผลตามหลัก

ปรัชญา ฯ ได รวมถึงการวิเคราะหสภาพท่ีเหมาะท่ีสุด (optimization) การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงก็จะเปน

พื้นฐานใหทําอะไรไมสุดขั้ว คํานึงถึงความเสี่ยงและมองระยะยาว จะสอดคลองกับเรื่องของความพอประมาณ

และการสรางภูมิคุมกัน มรรควิถีและเนื้อหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจึงมีสวนสรางความคิดตามสามหวงของ

ปรัชญา ฯ  

นอกจากนี้เศรษฐศาสตรไดวิเคราะหวาความมีเหตุมีผลตามแบบจําลองเศรษฐศาสตรพื้นฐานสราง

ปญหาได เชนผลกระทบภายนอก (externality), โศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ (tragedy of the 

common),ปญหาการสรางพันธะ (commitment problem) ปญหาความรวมมือ (cooperation problem) 

ปญหาจริยวิบัติ (moral hazard) เศรษฐศาสตรมีการศึกษาและเสนอทางแกทั้งดานนโยบายและดานพัฒนา

สถาบัน 

อยางไรกต็าม การจะสรางความพอพียงตามปรัชญาฯ จะตองเขาใจเนื้อหาที่เพิ่มเติมจากเศรษฐศาสตร

ในระดับพ้ืนฐาน โดยในเรื่องความมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร (economic rationality) พื้นฐานจะเปนการมุง

ระยะสั้นและเปนประโยชนทางวัตถุในประโยชนสวนตนที่แคบ (present aim and narrow self-interest) 

ซึ่งเศรษฐศาสตรพบวามีพฤติกรรมไมเปนแบบนี้เสมอไป เชนคนเรามีการบริจาค มีการรวมมือกัน และได

วิเคราะหพฤติกรรมเหลานี้ ซึ่งแบบจําลองแนวนี้ของความมีเหตุมีผลในแนวนี้ จะตรงกับแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นกวาแบบจําลองพ้ืนฐาน เพราะสนใจกับความพอใจของคนที่กวางกวา ความตองการ

ทางวัตถุ ถาคนมีความพอใจในการทําความดี ความรวมมือ ความไวเนื้อเชื่อใจกัน ตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเสนอ ก็จะทําใหพฤติกรรมไปในทางที่ดีตอสังคม ลดปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังกลาวขางตนได 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการสรางนิสัยความพอเพียงตามหลักสามหวงสองเงื่อนไขใหติดอยู

(intristic) ในความพอใจของคน ซึ่งแบบจําลองพ้ืนฐานละเลยประเด็นนี้ไป แรงจูงใจที่เปนตัวเงินจะไมเพียงพอ 

ในการสรางพฤติกรรมที่เหมาะสม เพราะถาใครไมไดผลตอบแทนที่เปนตัวเงินก็อาจจะไมทําสิ่งที่เหมาะสมได 

หรือไมทําดีถาไมมีใครเห็น คานิยมตามปรัชญา ฯ ทําใหคนเรามีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร (economic 

rationale) ที่จะทําใหสวัสดิการสังคมดีขึ้นได และลดความลมเหลวของระบบตลาดได การวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตร แสดงวาหากเราสรางแรงจูงใจตามปรัชญา ฯ ได ก็จะนําไปสูที่มีประสิทธิภาพโดยไมมีตนทุนที่

ตองใชกฎเกณฑหรือสถาบันทางสังคมบังคับได 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถใชในการบริหารการพัฒนาในโลกสมัยใหม โดยบทที่ 8 ของ

หนังสือไดอธิบายถึงการประยุกตในภาครัฐ  หลักการเศรษฐศาสตรมีองคความรูที่จะชวยกําหนดนโยบาย

สาธารณะที่ดีและกําหนดบทบาทรัฐในระบบตลาดได ซึ่งเมื่อหากใชหลักปรัชญา ฯ จะทําใหเราใชเนื้อหาทาง

เศรษฐศาสตรนั้นมากําหนดนโยบายสาธารณะและบทบาทรัฐที่สรางการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน โดยใชกรอบตาม

หลักสามหวงสองเงื่อนไข นอกจากนี้บทสุดทายที่สังเคราะหงานวิจัยองคความรูของพัฒนบริหารศาสตร

สมัยใหมก็ชี้วา ปรัชญา ฯ มีความสอดคลองกับองคความรูดานการบริหารการพัฒนาสมัยใหม และมีหลักฐาน

วาองคกรและโครงการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จจะมีการบริหารตามหลักของปรัชญา ฯ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวางในโลกสมัยใหมภายใตกระแส

โลกาภิวัตน การศึกษาเศรษฐศาสตร และการบริหารสมัยใหมสามารถสรางความพอเพียงตามปรัชญาได เมื่อ

เขาใจถึงความสัมพันธระหวางกัน 
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เขาใจถึงความสัมพันธระหวางกัน 
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กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2546ก) กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

                                                                                                          (2546ข)  ประมวลคําใน
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตพุทธศักราช 2493-2542 ที่เกี่ยวของกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2530) แกนสารของเศรษฐศาสตร กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2548) กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล (2546) การพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
รัฐศาสตรปริทัศน  ปที่ 38 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 

จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2550) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การตีความเชิงวิพากษวาดวยมิติทางวัฒนธรรม
จากมุมมองหลังสมัยใหม ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา ณดา  จันทรสม และ ณัฏฐพงศ ทอง-
ภักดี บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (2552)  การบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน ปรัขญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2540-2549) อภิชัย พันธเสน บรรณาธิการ กรุงเทพ: สํานักงานกองทุนสงเสริมการวิจัย 

 ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2552)  แนวทางการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2552) เศรษฐศาสตรนโยบายสาธารณะ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพครั้งที่ 2   กรุงเทพฯ: 
โครงการเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2551) การบริหารการพัฒนา: บูรณาการตามกรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา ณดา จันทรสม และ ณัฏฐพงศ ทองภักดี บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2550) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเปนมาและความหมาย  วารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร  ปที่ 47 ฉบับท่ี 1/2550 

ณัฏฐพงศ ทองภักดี และคณะ  (2542) การปฏิบัตติามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ดานการคาระหวางประเทศ เอกสาร
ประกอบการสัมมนาประจําป สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ธันวาคม 

ณัฏฐพงศ  ทองภักดี และวิศาล บุปผเวส (2540) ประเทศไทยในทศวรรษหนา: วิสัยทัศนของ NIDA แนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ป แหงการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 

ณัฐฐา  วินิจนัยภาค (2550) การพัฒนาคุณธรรมของขาราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ใน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา ณดา จันทรสม และ ณัฏฐพงศ ทองภักดี บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2550) หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล : ทฤษฎีและผล
วิจัยเพื่อสรางดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา ณดา จันทรสม 
และ ณัฏฐพงศ ทองภักดี บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
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รัฐศาสตรปริทัศน  ปที่ 38 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
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