
บทที ่2 
แนวความความคิดของนักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 

 
ถึงแมวาการศึกษาในดานอุตสาหกรรมโดยนักเศรษฐศาสตรจะมีอายุเวลานานพอๆกับวิชา

เศรษฐศาสตรเองก็ตาม แตคําวา “เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม” เพ่ิงจะเปนท่ียอมรับไมนานมาน้ีใน
เนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร ซ่ึงเขียนโดย P.W.S.Andrew เม่ือตนค.ศ.1950 ซ่ึงในชวงระยะเวลากอนนี้ 
การทําการวิเคราะหโดย นักเศรษฐศาสตรในดานอุตสาหกรรม ยังไมเปนท่ียอมรับวาเปนสาขาหนึ่ง
ในทฤษฎี แตมีการเรียกช่ือเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ไปอีกตางๆ เชน เศรษฐศาสตรโรงงาน 
(Economic Industry) อุตสาหกรรมและการคา (Industry and Trade) เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business 
Economic) ซ่ึงวิชาเหลานี้มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
 ดังนั้น กอนท่ีจะใหคําจํากัดความเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เราจึงควรทราบถึงประวัติ  
และความเจริญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเสียกอน ซ่ึงกอนอ่ืนเราจะศึกษาวาเหตุใดเศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรมจึงไมรุงเรืองเทาสาขาอ่ืน และมีวิวัฒนาการเปนมาอยางไร ไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้อยู 2 แนวทาง คือ 
 1. แนวความคิดแบบอังกฤษ (English School of Thought) โดยมีแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตรจากอังกฤษ ซ่ึงเปนแมบทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร แตแนวคิดนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ในปลายศตวรรษท่ี 19 และตนศตวรรษท่ี 20 
 2. แนวความคิดแบบ Historical and Institutional School เปนแนวความคิดใหม เร่ิมเม่ือ
ปลายศตวรรษท่ี 19 แนวความคิดนี้ ไดแก แนวความคิดของ Ashley, Roscher, Schemoller, Ingram 
และ Leslie ซ่ึงเปนนักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมัน ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรกลุมนี้ มีความคิดวาขอ
สมมติฐานตางๆของลัทธิ English School ท่ีมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศแตละประเทศนั้นแตกตาง
กัน และเวลาท่ีเกิดข้ึนก็ไมเหมือนกัน ดังนั้น นักเศรษฐศาสตรพวก Historical School จึงเสนอ
หลักการท่ีสําคัญ สําหรับการวิเคราะหเศรษฐศาสตร คือ 
 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรนั้นจะตองวางพื้นฐานมาจากการสํารวจแบบใชหลักปฏิบัติแทน
ทฤษฎี (Empirical Investigation) โดยการวางแผน เพื่อหารากฐานธรรมชาติในโครงสราง 
แหงสถาบัน (ประเทศ) นั้นๆ จากการสํารวจดังกลาวนี้ เราจะสามารถเห็นไดวาทฤษฎีตางๆและการ
วิเคราะหท่ีไดมา จะไมเหมือนกันท้ังหมด หรือถูกตองท้ังหมด แตข้ึนอยูกับโครงสรางของสถาบัน 
(ประเทศ) นั้นๆตลอดจนการปฏิบัติงานของตัวแปรเศรษฐกิจ (Economic Forces) ท่ีมีอยูวา
เหมือนกับขอสมมติฐานทางทฤษฎีมากนอยแคไหน 
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เนื่องจากสถาบันตางๆท่ีเกิดข้ึนมีอายุอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งๆซ่ึงสภาพแวดลอมอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงข้ึนได ดวยเหตุนี้ การท่ีจะทําความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงตามธรรม- 
ชาติของสถาบันนั้นๆจึงทําไดดวยการศึกษาถึงประวัติการพัฒนาของสถาบันนั้นๆเราไมสมควร
วิเคราะหสถาบันตางๆใหเหมือนกับ วิเคราะหเศรษฐศาสตรแบบทฤษฎี แตเราอาจจะตองมีการ
ปรับปรุงแกไขทฤษฎีท่ีมีอยู เพ่ือใหเขากับตัวแปรตางๆ ในระบบเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ท่ีวางไว 
 ค.ศ. 1880 นักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมันซ่ึง ไดแก Rocher และ Schemoller เปนตน 
Historical School ไดตั้งรกรากท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิดท่ีนักเศรษฐศาสตรพวกนี้มีอยู
เร่ิมขยายสูอเมริกา ดังนั้นแนวความคิดของ Historical School จึงเร่ิมมีบทบาทในสังคมอเมริกันมาก
ข้ึน ตอมา Wesley Mitchell, Thorstein, Veblen และ J.R.commons ไดตั้งสมาคมนักเศรษฐศาสตร
อเมริกัน (American Economic Association) ข้ึน ซ่ึงสมาคมน้ีสนับสนุนแนวความคิดแบบ 
Institutions ดังนั้นแนวความคิดนี้ก็เร่ิมขยายออกนอกประเทศ ไปสูประเทศอังกฤษ ซ่ึงไดรับการ
ยอมรับจากนักเศรษฐศาสตรนอยกวาอเมริกา และเยอรมัน ทําใหเกิดความขัดแยงระหวาง Historical 
School และแนวความคิดแบบอังกฤษ  และผลของความขัดแยงนั้นก็ คือ  “เศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรม” 
 นักเศรษฐศาสตรของ English School ท่ีมีแนวความคิดเปล่ียนแปลงไปจากแนวความคิด
เดิม ก็คือ Alfred Marshall ผลงานของ Marshall ท่ีมีตอหลักการวิเคราะหเศรษฐศาสตรนั้น แตกตาง
ไปจากแนวความคิดของ English School และเปนท่ียอมรับกันวาหนังสือ Principles โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนังสือ Industry and Trade เปนหนังสือท่ีใชเรียนทางเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม Marshall 
ไดใชหลักในการวิเคราะหเศรษฐกิจรวมกันท้ัง Induction และ Deduction 
 Induction คือ การศึกษาจากสวนยอยไปหาสวนใหญ 
 Deduction คือ การศึกษาจากสวนใหญไปหาสวนยอย 
 โดยทั้ง 2 เร่ืองนี้จะไมอาจขัดแยงระหวางกัน ความดี ความถูกตองของทฤษฎี สามารถ
พิสูจนใหเห็นจริงได ซ่ึงมีผลทําใหทฤษฎีนั้นถูกนําไปใช จึงทําใหเราไดทฤษฎีใหมข้ึนมา ถึงแมวา
ผลงานของ Marshall จะไดรวบรวมวิธีการตางๆท่ีแตกตางไปจากแนวความคิดเดิม ในการใช
วิเคราะหเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตรรุนตอๆมา หรือบรรดาลูกศิษยของ Marshall จะใชวิเคราะห
เศรษฐกิจ ซ่ึงเราจะเห็นไดจากการพัฒนาทฤษฎีจุลภาค (Micro Economic) ซ่ึงยังใชแนวความคิดเดิม 
(English Tradition) ท่ีมีขอขัดแยงกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเปนอยางมาก 
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 สาเหตุท่ีทําใหการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค ไมเปนไปตามแนวความคิดของ 
Marshall นั้นยังไมมีใครทราบได แตมีขอสันนิษฐานคอนขางจะเช่ือถือไดอยู 2 ขอ ท่ีสามารถอธบิาย
ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนได คือ 

(1)วิธีการศึกษาเสนอุปสงค (Demand Curve) ท่ี Marshall กําหนดข้ึน (Out Lines by 
Marshall) นั้นเปนวิธีท่ีตองใชผูท่ีมีความชํานาญอยางกวางขวาง (A Wide Range of Different  
Kind of Skill) ในการศึกษา จึงทําใหไมสามารถท่ีจะบรรลุถึงเปาหมายท่ีตั้งไวท้ังหมดโดยงาย ซ่ึงจุด
นี้ก็คือขอบกพรองท่ี Javon และ Koopman ไดเขียนเอาไว โดยเขาไดเนนใหเห็นถึงหนาท่ี ซ่ึง
เช่ือมโยงตอเสนอุปสงค วามีความสัมพันธตอทุกส่ิงท่ีเปนความจริง ดังนั้นในการศึกษาถึงความ
ตองการ (Demand) จึงตองใชเวลามากในการศึกษา และในการวัดผล ซ่ึงวิธีแกปญหา (Solution) 
หนึ่งท่ี Jevon ยอมรับ ไดแก การแบงเศรษฐศาสตรออกเปนสวนๆ หรือแยกออกจากกันเลย โดยการ
ใชผูเช่ียวชาญเฉพาะอยาง (Specialization)  
 (2) การแบงแยกแนวทางพัฒนาหลักสูตรของทฤษฎีเศรษฐศาสตร มีขอท่ีแตกตางกัน
ระหวางหลักสูตรของอุดมศึกษา (University Curriculum) กับหลักสูตรอาชีวะ สําหรับนักศึกษา
ธุรกิจ (Vocational Requirement) จึงเปนสาเหตุท่ีทําให การกําหนดหลักสูตรของระดับอุดมศึกษา
ไมแคบเหมือนระดับอาชีวะ ซ่ึงแนวความคิดนี้ เปนความจริงในเวลาตอมา แตก็มีสวนที่ทําใหหลักท่ี
ใชในการศึกษาภาคอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของผูบริโภคในเศรษฐศาสตรจุลภาค (Micro 
Economic) แตกตางไปจาก สวนท่ีใชกับการศึกษาของอาชีวะ (Vocational Training) 

 

ลัทธิพาณิชยนิยม (Mercantilism)  
 หลักการคือการไดเปรียบดุลการคาท่ีไดทําการคากับตางประเทศมีอิทธิพลมากตอความคิด
ของคณะผูปกครองในหลายๆ ประเทศของทวีปยุโรป ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 16 
 แนวความคิดความไดเปรียบโดยสมบูรณ (Absolute Advantage) ของ Adam Smith 
(ประมาณ A.D.1776) 

 
 

ยางพารา ขาว 
กิโลกรัม/ชั่วโมงทํางาน กิโลกรัม/ชั่วโมงทํางาน 

ประเทศไทย 8 4 
ประเทศลาว 4 8 
สรุป : ใหไทยผลิตยางพารา และลาวผลิตขาว แลวนํามาซ้ือขาย แลกเปล่ียนกัน 
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ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Theory of Comparative Advantage) ของ David 
Ricardo (ประมาณ A.D. 1816) 

 
 

ยางพารา ขาว 
กิโลกรัม/ชั่วโมงทํางาน กิโลกรัม/ชั่วโมงทํางาน 

ประเทศไทย 8 4 
ประเทศลาว 4 3 

สรุป : จะเห็นไดวาไทยมีความไดเปรียบในการผลิตสินคาท้ัง 2 ชนิด แตกรณีนี้ก็สามารถมี
การคาระหวางประเทศเกิดข้ึนได โดยพิจารณาจากอัตราสวน ยางพารา : ขาว ของแตละประเทศ 
โดยไทยมีประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราดีกวาลาว สวนลาวนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตขาว
ดีกวาไทย (8/4=2 มากกวา 4/3=1.33 และ 3/4=0.75 มากกวา 4/8=0.5) ดังนั้นไทยจะทําการผลิต
ยางพารา สวนลาวจะทําการผลิตขาว แลวนํามาซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน  

The Competitive Advantage of Nations (การไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของรัฐ) 
 Michael E. Porter ไดพูดในชวง 1980’s วาความรุงเรืองของประเทศเกิดจากการ
สรางสรรค (Created) มากกวาการตกทอดจากทรัพยากรธรรมชาติ แหลงแรงงาน อัตราดอกเบ้ียหรือ
มูลคาเงินตราของประเทศตามท่ีนักเศรษฐศาสตรยุคกอนระบุไว ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศข้ึนอยูกับการประดิษฐสรางสรรคของอุตสาหกรรมใหดีข้ึนและมีข้ันตอนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ 
บริษัทไดเปรียบยิ่งข้ึนจากผูแขงขันท่ีดีท่ีสุดของโลกดวยแรงกดดันทาทายท่ีรุนแรง เผชิญหนากับ
คูแขงท่ีดุเดือดท่ีสุดในประเทศ คําเรียกรองตองการของผูบริโภคในประเทศ 
 Fear Conditions (เง่ือนไขท่ีตองระวัง) มีความสําคัญตอการคาระหวางประเทศ แตมิใช
แหลงท่ีกอใหเกิดการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีวาไวดวย 
 Factor Proportions Theory of Trade (ทฤษฎีการคาแบบแบงสวน) ในยุคกอน ท่ีสําคัญคือ 
ความสามารถของประ เทศในการสร า งสรรค  ยกระดับการใชป จจั ยต า งๆ  แต มิ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูตั้งแตตน 
 Demand Conditions (เง่ือนไขจากการเรียกรอง) บริษัทท่ีสามารถอยูรอด จากการแขงขัน
ความตองการเรียกรองโดยผูบริโภคในตลาดภายในมากอนจะสามารถสราง Competitive Edge 
(ขอบเขตการเปรียบเทียบ) ไดดีกวา Porter สรุปไดวาความตองการของผูบริโภคและพฤติกรรมของ
ภาวะตลาด แตมิใชขนาดของตลาดท่ีจะสงเสริม ใหมีความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 Related and Supporting Industries (ความสัมพันธ และการสนับสนุนของอุตสาหกรรม) 
การบริหารจัดการของบริษัทยักษใหญกับบริษัทลูกในเครือท่ีผลิตและสินคาของตนสามารถรักษา
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 Firm Strategy (ยุทธศาสตรแข็งแกรง), Structure and Rivalry (การแนะนําและการแขงขัน) 
ไมมีสูตรสําเร็จสําหรับหัวขอนี้ แตข้ึนอยูกับความพอดีและความยืดหยุนตามสถานการณท่ีเปน
คุณประโยชนของอุตสาหกรรมในประเทศน้ันตามกาลเวลา 
 ผลงานของ Porter ถือเปนผลรวมของทฤษฎีท่ีมีกอนหนา 

- การเนนการประดิษฐสรางสรรค หรือเชิงแขงขัน สะทอนการมุงสูอุตสาหกรรมและ 
ผลิตภัณฑตามท่ีวาไวเม่ือ 30 ปกอนหนานั้น 

- การยอมรับวาประเทศมีบทบาทสําคัญตอนโยบายอุตสาหกรรมในการสงเสริม
ประสิทธิภาพการแขงขันระหวางประเทศอีกท้ัง Factor Conditions ท่ีจะแสดงใหเห็นถึง
สวนประกอบของตนทุน Demand Condition ซ่ึงเปนตัวขับเคล่ือนการกระทําของผูประกอบการ 
และประสิทธิภาพการแขงขันไดรวมแกนสารของ Factor Proportions, Product Cycle และ 
Imperfect Competition Theories(ทฤษฎีการแขงขันอยางไมสมบูรณ) มาประยุกตเปนกลยุทธ
การตลาดระหวางประเทศแกบริษัทในศตวรรษท่ี 21 นี้ 

Michael E. Porter  
นักเศรษฐศาสตรท่ีเดนดังในยุคนี้ไดจําแนกในหนังสือ The Comparative Advantage of 

Nation ในชวง 1980’s วา 
- การประดิษฐสรางสรรคทางเทคโนโลยี (Innovation) เปนจักรกลขับเคล่ือนการขยายตัว

ของการคาโลก 
- การสงเสริมอุตสาหกรรมของแตละประเทศ การควบรวมกลุมบริษัทยักษ ในประเทศ

มหาอํานาจหลายแหง การคุมครองอุตสาหกรรมภายในของบางประเทศ ลวนเปนปจจัยผลักดันให
ประเทศตางๆ ทําการคาขามชาติ 

 
แนวคิดการบริหารองคกรของ Dr.Peter M. Senge 

Learning Organization (Dr.Peter M. Senge) 
    Five Disciplines 

1. Personal Mastery             มุงม่ันสูความเปนเลิศของบุคคล 
 
 
2. Mental Model                  การเปดแนวความคิดกวางไกล 
3. Shared Vision                  การหาแนวทางรวมกัน 
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4. Team Learning                การจัดบุคคลการเปนทีม 
5. Systems Thinking               การสรางความคิดเปนระบบ 

 
หลากหลายแนวคิดของผูบริหารในยุคของการเปล่ียนแปลง 

- สังคมจะเขาสูยุค Knowledge Society, Learning Society (การสรางสังคมการเรียนรู) 
เทคโนโลยีจะมีบทบาทตอชีวิตประจําวันมากข้ึน ICT, Biotech. 

- เศรษฐกิจเขาสูยุค Digital Economy 
- การวางแผนกลยุทธองคกรจะมองระยะยาว 
- การจัดโครงสรางองคกรจะเปนแนวราบและเปนเครือขาย (Flat Organization & 

Networking) 
 - การกระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูปฏิบัติจะมากข้ึน (Empowerment) 

- องคกรชวยเหลือตัวเองมากข้ึน รัฐจะชวยนอยลง (Self-sustainable) 
- ประชาคมจะมีสวนรวมมากข้ึน (Participation) 
- การใชความรูเชิงสหวิทยาการมีความจําเปนมากข้ึน 
- การแกปญหาจะตองมองภาพท่ีเปนลักษณะองครวม 

 

การวางแผนเพ่ือพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
 
 

คน สูความเปนเลิศ ระบบ สูความเปนเลิศ  
 
    ส่ังสมคนดี สงเสริมคนเกง     ความเปนมืออาชีพ 
 

 

องคกร สูความเปนเลิศ  
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