
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต ” เป็นการมุ่งศึกษาถึงแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยการวิเคราะห์ถึง
ลักษณะ องค์ประกอบ และกระบวนการของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตลอดจนปรัชญา
พื้นฐานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ีองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนไม่ได้ด ารงอยู่อย่างล าพัง แต่หากมีสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยล้อมรอบ บริหารจัดการองค์กรจึงต้องพึงตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมเหล่า น้ัน
ด้วย โดยเฉพาะปัจจุบันที่สภาวะแวดล้อมมีบทบาทอย่างยิ่งในการก าหนดทิศทางของสินค้าและ
บริการที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม หรือ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร หากองค์กรสามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการ
แล้วน่ันย่อมหมายถึงการที่องค์กรจะสามารถด ารงอยู่ได้ในระบบสังคมต่อไป ในทางตรงกับข้าม
หากสินค้าและบริหารไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างมีความรับผิดชอบขององค์กร
แล้ว ก็ย่อมหมายถึงการสูญเสียโอกาสที่จะอยู่ในระบบสังคมได้อีกต่อไป ดังน้ันความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรในปัจจุบันจึงถือได้ว่าพึงก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของทุกองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมากอย่างเช่นกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีหลายภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติการ ผู้ศึกษาจึงประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าได้ด าเนินตามแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังน้ันใน
การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาจะได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรเพือ่ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอกลยุทธ์ให้สอดคล้อง  
กับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในล าดับต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย 

2.1 ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate 
Social Responsibility) 

2.2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public  Policy) 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Approach) 
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2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis 
2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการสร้างทุนมนุษย์ และเพิ่ม

ผลิตภาพ 
2.8 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบร่วมทางสังคม และการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ 
 

2.1 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็น

มิติใหม่ของการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งเช่ือว่าการที่ภาคธุรกิจได้แสดงบทบาทตอบ
แทนคืนสู่สังคม สังคมก็จะตอบแทนคืนกลับมายังองค์กรในรูปของการสนับสนุนธุรกิจ ภาคธุรกิจ
จึงมิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายในสังคมเป็นบริบทล้อมรอบ 
โดยแนวคิดความรับผิดต่อสังคมขององค์กรน้ันหากพิจารณาแล้วถือได้ว่ามีจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรม
จากงานเขียนของ Milton Friedman (1970, p. 32-33) โดย Friedman เป็นผู้ริเริ่มกล่าวถึงการสร้างผล
ก าไรของภาคธุรกิจจะต้องมาจากฐาน “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของธุรกิจอย่างแท้จริง แต่
อย่างไรก็ตาม Laura P. Hartman ได้อธิบายว่าแท้ที่จริงแล้ว Adam Smith เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดน้ีเป็น
คนแรก เช่นเดียวกับ Archie B. Carroll (Laura P. Hartman, 2005 p.267 และ Archie B. Carroll & 
Ann K. Buhholtz, 2002 p. 31) โดยได้อธิบายว่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้
ก าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคหลังเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมหรือเศรษฐศาสตร์คลาสสิค โดย
แนวคิดของ Adam Smith ที่เกี่ยวกับ “Invisible Hand” ซึ่งก็คือ “กลไกตลาด”น้ันเป็นประเด็นหลัก
ของฐานแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคเศรษฐศาสตร์คลาสสิค เพราะสังคมจะก าหนดความ
ต้องการผ่านตลาด ถ้าองค์กรธุรกิจได้รับการตอบสนองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์พื้นฐานของ
องค์กรแล้ว องค์กรจะมีความสามารถที่จะตอบสนองกลับไปยังความต้องการของตลาดได้ ซึ่งการที่
ธุรกิจด ารงอยู่ได้น้ันเป็นผลจากที่สังคมได้ร่วมกันสะท้อนว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของ
สังคม ดังน้ัน “Invisible Hand” ซึ่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2550, หน้า 35) เรียกว่าเป็น “มือที่มองไม่
เห็น” ซึ่งคือ ธรรมชาติการแลกเปลี่ยนและผสานผลประโยชน์ของมนุษย์โดยผู้ศึกษาเห็นว่าเป็น
กลไกตลาดที่ถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน และระดับอุปสงค์และอุปทานที่มีลักษณะผันตาม
กันจะช่วยเปลี่ยนจากการที่องค์กรด าเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์องค์กรเพียงอย่างเดียวไปเป็น
ผลประโยชน์ของสังคมด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Carroll (อ้างแล้ว p. 31) ได้อธิบายว่า Adam Smith 
เห็นว่ากลไกตลาดก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะท าให้องค์กรธุรกิจด าเนินการผลิตสินค้าและ
บริการอย่างยุติธรรมและมีคุณธรรมได้เสมอไป  
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ดังน้ันจากแนวคิด “Invisible Hand” หรือ “กลไกตลาด” จึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส าคัญที่
น ามาสู่การที่องค์กรธุรกิจจะด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจักต้องค านึงถึงตลาดว่าสามารถผลิต
สินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการหรือไม่ ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าหากไม่สามารถผลิตได้ตรง
ความต้องการของตลาด กลไกตลาดก็จะสะท้อนกลับในรูปของการไม่สนับสนุนสินค้าและบริการ
น้ันๆ อีกต่อไป ส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถด ารงอยู่ได้ แต่อย่างไรก็ตามกลไกตลาดก็ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของตลาดจะด าเนินธุรกิจยุติธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อสภาพแวดล้อมในเชิงกายภาพอื่นๆ ด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมชุมชน เป็น
ต้น ดังน้ันความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงเป็นแนวคิดที่น ามาผสานรับกับกลไกตลาดให้
ภาคธุรกิจด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดร่วมกับมีความรับผิดชอบต่อสงัคมไป
พร้อมกัน โดยในงานเขียนเกี่ยวกับ Capitalism and Freedom ของ Milton Friedman (1962)ได้เน้น
ให้เห็นถึงแนวโน้มพื้นฐานความคิดในยุคสังคมเสรีว่า องค์การต้องให้การยอมรับแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่าการสร้างผลก าไรในรูปของตัวเงินตอบแท้แก่ผู้ถอืหุ้นเพียงอยา่งเดียว 
ซึ่งงานเขียนน้ีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และในงานเขียนในบทความ
ที่ซึ่งอธิบายการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เขาเองในช่ือ “The Social 
Responsibility of Business is to Increase its Profits” ในนิตยสาร New York Time Magazine เขาได้
กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไว้ชัดเจนมากขึ้น (Milton Friedman ,1970) โดย
ในบทความน้ีเขาได้เห็นว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Social Responsibility) ถูกก าหนดขึ้นมา
โดยความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจมากกว่าที่จะด าเนินโดยธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า
ธุรกิจหน่ึงๆ สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเองได้ ดังน้ันความรับผิดชอบทางสังคม
จึงจะต้องมีการบริหารความร่วมมือระหว่างธุรกิจใดๆ  ในสังคม ซึ่งเจ้าของธุรกิจเปรียบเป็นดัง
ลูกจ้างของบริษัทตนเอง ความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจก็คือ การควบคุมธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจที่ซึ่งโดยทั่วไปก็คือการสร้างมูลค่าทางการเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ขณะเดียวกันการด าเนินธุรกิจน้ันจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทั้งกฎหมายและจารีตของสังคม ซึ่งใน
บางกรณีวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกฎเกณฑ์ของสังคมไม่สามารถด าเนินไปด้วยกันได้ นักธุรกิจจึง
สามารถรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท ากิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น การสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งผู้บริหารความร่วมมือน้ันจะได้ได้ผลก าไรที่เป็น
ตัวเงินตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่ได้ในรูปของการให้บริการแก่สังคม นอกจากน้ี Milton 
Friedman (1970)  ได้เปรียบเทียบว่าหากเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจเป็นคน ก็ถือได้ว่าเป็น
ผู้ที่มีจิตส านึกอาสาสมัครและมีจิตกุศล ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือได้ความมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ดังน้ันการบริหารความร่วมมือในกลุ่มเครือข่ายธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทัศนะ
ของ Friedman จึงเป็นการกระท าบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจตนเท่าน้ัน แต่เป็น
การกระท าเพื่อวัตถุประสงค์ของสังคม เช่น การไม่เพิ่มราคาของสินค้าเพื่อช่วยเหลือสังคมในการ
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ป้องกันภาวะเงินเฟ้อ แม้ว่าการเพิ่มราคาจะช่วยให้ได้ผลก าไรมากขึ้นของเครือข่ายธุรกิจก็ตาม หรือ
การที่เครือข่ายธุรกิจก าหนดงบประมาณในการลดมลพิษมากกว่ามุ่งผลก าไร ซึ่งการกระท าเช่นน้ีก็
เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นหรือการที่กลุ่มเครือข่ายธุรกิจเลือกจ้างคนว่างงานมากกว่าการ
พิจารณาคุณสมบัติของคนว่างงานก็จะท าให้ลดปัญหาความยากจนในสังคมลงได้ แต่การจะด าเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์สังคม (Social Interest) น้ัน 
Friedman ได้เห็นว่าต้องไม่กระทบต่อการจ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้เงินปันผลน้อยลงและต้องไม่
กระทบต่อราคาสินค้า หรือกระทบต่อลูกค้าที่ต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น รวมถึงจะต้องไม่ลดค่าจ้างของ
ลูกจ้าง กล่าวโดยสรุปแล้ว Friedman เห็นว่าการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีและชัดเจนต้อง
ไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น ราคาสินค้า ลูกค้า และลูกจ้างน่ันเอง 

จากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ Milton Friedman (1970) จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจ
ต่างๆ จักต้องด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อทั้งธุรกิจตนเอง ขณะเดียวกับก็ค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่สังคมควรได้รับจากธุรกิจไปพร้อมกัน แต่เน้นถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจจะต้องไม่กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย ดังน้ันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ โดย Laura P. 
Hartman (อ้างแล้ว, p. 115) ได้อธิบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจสมัยใหม่ว่าในการจัดการ
สมัยใหม่จะต้องค านึงถึงทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบุคคล หรือกลุ่มคน ซึ่งพวกเขามีสิทธิในการ
แสดงความเห็น การร้องเรียน หรือแสดงออกในหลากหลายวิธีไปยังองค์กรธุรกิจ ดังน้ันการที่
องค์กรธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในธุรกิจสมัยใหม่ในทัศนะของ Laura P. Hartman ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน ซัพพลายเออร์หรือผู้จัดหา/จัดจ าหน่าย ลูกค้า และชุมชน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจสมัยใหม่ 
ที่มา: Laura P. Hartman, (อ้างแล้ว, หน้า 116) 

องค์กรธุรกิจ 

การบริหาร
จัดการ 

ชุมชนท้องถิ่น 

ลูกค้า 

พนักงาน 

เจ้าของธุรกิจ 

ซัพพลายเออร์ 
(ผู้จัดหา/จ าหน่าย) 
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จากภาพประกอบที่ 2 อธิบายได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบไปด้วยเจ้าของธุรกิจเป็น
เจ้าของเงินลงทุนในภาคธุรกิจในรูปแบบของหุ้นและเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมีความคาดหวัง
ทางการเงินที่จะตอบแทนสู่ธุรกิจลูกจ้างซึ่งมีความคาดหวังในด้านค่าจ้างที่ดี มีความมั่นคงและมี
สภาพการท างานที่เหมาะสม ในส่วนของซัพพลายเออร์ท าหน้าที่ในการสนับสนุนวัตถุดิบในแก่
ธุรกิจจึงมีความคาดหวังว่าธุรกิจจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม เพราะน่ันย่อมหมายถึง
การที่สินค้าจะจ าหน่ายได้และเป็นการอยู่รอดของซัพพลายเออร์ด้วย ส าหรับลูกค้าก็มุ่งหวังที่จะได้
บริโภคสินค้าที่ผลิตจากภาคธุรกิจที่มีการจัดการดีเยี่ยม ลูกค้ามีบทบาทอย่างในการอยู่รอดของธุรกิจ
ในรูปของรายได้ส าหรับการผลิตสินค้าและบริการใหม่จากลูกค้า  นอกจากน้ีชุมชนท้องถิ่นก็มีความ
คาดหวังจากภาคธุรกิจ กล่าวคือชุมชนท้องถิ่นพึงได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี
ย่อมมาจากภาคธุรกิจในรูปของภาษีและการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาคธุรกิจ ใน
ส่วนของการจัดการน้ันมีบทบาทส าคัญในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการน้ันต้องด าเนินไปเพื่อ
รักษาความสมดุลของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ ดังน้ันการ
จัดการต้องอยู่บนฐานของ “หลักสัญญาที่เป็นธรรม” (Doctrine of Fair Contracts) ซึ่งมี 3 หลักการที่
จะช่วยปฏิรูปการด าเนินงานของธุรกิจ ดังน้ี 

1) หลักความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Stakeholder Enabling Principle) ธุรกิจ
จะต้องถูกบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เป็นภาคี 

2) หลักความรับผิดชอบของผู้บริหาร (The Principle of Director Responsibility) ผู้บริหาร
ของธุรกิจมีหน้าที่บริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการ
ที่ 1 

3) หลักการสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Principle of Stakeholder Recourse) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแสดงปฏิกิริยาสนองกลับไปยังผู้บริหารเมื่อผู้บริหารไม่สามารถบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

จากสามหลักการของ“หลักสัญญาที่เป็นธรรม” (Doctrine of Fair Contracts) ดังกล่าวผู้
ศึกษาขอสรุปออกเป็นแผนภาพดังน้ี 
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                                                              มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3 หลักสัญญาที่เป็นธรรม” (Doctrine of Fair Contracts) 
ที่มา : ผู้ศึกษาประยุกต์จากแนวคิดของ Laura P. Hartman, (อ้างแล้ว, หน้า 115 - 116) 
 

จากภาพประกอบที่ 3 จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการบริหารจัดการร่วมกับ
องค์กรและมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปยังองค์กรเพื่อให้องค์การทราบผลการ
ด าเนินงานทั้งผลด้านดีและด้านลบ ทั้งน้ีเพื่อให้องค์กรได้มีการวางแผนปรับปรุง ซึ่งการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแสดงความเห็นสะท้อนกลับไปยังผู้บริหารองค์กร
น้ัน เป็นการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร จึงถือว่าเป็นหลักการที่องค์กรได้ด าเนินเพื่อมุ่งให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งแท้ที่จริงแล้วก่อจะให้ผลประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวในด้าน
การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

ส าหรับความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น 
อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หมายถึง ภารกิจของผู้ตัดสินนโยบายธุรกิจที่จะท าหน้าที่
ปกป้องและพัฒนาสวัสดิภาพของสังคมไปตลอดช่วงระยะเวลาที่องค์กรทา งธุรกิจได้รับ
ผลประโยชน์จากสังคม Davis and Blomstrom (1975, P. 39 อ้างใน Carroll, 2006 .p 34) ส่วน 
Epstein (1987, P. 104 อ้างใน Carroll, 2006 .p 34-35) อธิบายว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรมีความสัมพันธ์กับผลส าเร็จขององค์กร ซึ่งการตัดสินใจขององค์กรในการด า เนินกิจกรรม
บางอย่างที่สอดคล้องกับปทัสถานของสังคมโดยสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมมากกว่า
สร้างผลกระทบในทางลบน้ันองค์กรจะได้รับการยอมรับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากองค์กรที่ได้
ด าเนินอย่างถูกต้องตามปทัสถานของสังคมจึงเป็นจุดเน้นของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ตามทัศนะของ Epstein ส าหรับ Carroll and Buchholtz (2002, P. 40) ได้แบ่งความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารองค์กร 

สะท้อนกลบั 
 

รับผิดชอบ 
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ภาพประกอบที่ 4 ปิระมิดของความรับผิดชอบต่อสังคม (The Pyramid of Corporate Social Responsibility) 
ที่มา: Archie B.Carroll. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility Business & 
Society Ethics and Stakeholder Management, P. 42. 
 

ในส่วนของ The European Commission (คณะกรรมมาธิการยุโรป,2553) มองว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอธิบายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความพร้อมในการแข่งขันของสหภาพยุโรปและ
ของโลกและนิยามความว่าหมายถึง “แนวคิดที่เป็นวิธีการบูรณาการความสนใจทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อน ามาปฏิบัติภายในธุรกิจและปฏิบัติร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรธุรกิจ
อย่างด้วยความเต็มใจ”ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ 2020 ของ
ยุโรป (Europe 2020 Strategy) เพื่อน าไปสู่การก้าวหน้าของสภายุโรปอย่างยั่งยืนและสง่างาม 

ปัจจุบัน บริษัทต่างๆที่ด าเนินการด้าน CSR อย่างจริงจัง (ไม่ใช่ลักษณะของการสร้างภาพ
ครั้งคราวแล้วจบไป) จะพยายามท าตัวเป็นพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) โดยการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส าคัญหรือสนใจซึ่งการเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหา
ในลักษณะน้ีไม่ได้เป็นเพียงการจ่ายเงินหรือให้เงินสนับสนุนเป็นครั้งๆ แล้วจบไป แต่มีการก าหนด

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibilities) 
-มีผลก าไร 

-เป็นพื้นฐานของความรับชอบทั้งปวง 

ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibilities) 
-เคารพกฎหมาย 

-กฎหมายเป็นข้อบ่งช้ีความถูก-ผิด 
-ด าเนินตามกฎกติกา 

ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibilities) 
                        -มีจริยธรรม  
- ภารกิจที่ต้องปฏิบัติคือด าเนินในส่ิงที่ถูกต้อง 

-เพียงพอ, ยุติธรรม, หลีกเลี่ยงความรุนแรง 

ความรับผิดชอบทางเมตตาธรรม (Philanthropic Responsibilities) 

- เป็นพลเมืองที่ด ี
- ช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่างๆแก่ชุมชนอาท ิ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
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เป้าหมายของปัญหาและการแก้ไขที่ ชัดเจนมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ื อง และอาจเข้าไปร่วม
ด าเนินการด้วย ตัวอย่างเช่น 

Toyota ได้ตอบสนองต่อปัญหาเรื่องไอเสียจากรถที่ท าลายสิ่งแวดล้อมและท าให้เกิดปัญหา
โลกร้อนโดยได้เริ่มผลิตรถ Hybrid ที่ใช้ได้ทั้งเช้ือเพลิงและไฟฟ้าในการขับเคลื่อน รถ Hybrid น้ี
ปล่อยมลพิษเพียง 10% เมื่อเทียบกับรถปกติและใช้น้ ามันเพียงครึ่งหน่ึงของปกติสิ่งประดิษฐ์ใหม่น้ี
ท าให้รถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ Toyota โดยที่ Toyota 
ได้จดสิทธิบัตรเครื่องยนต์น้ีและในอนาคตหากค่ายรถอื่นจะใช้เครื่องยนต์ก็อาจจะต้องซื้อลิขสิทธ์ิ
ไป 

Microsoft ลงทุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges) 
ในอเมริกาโดยเน้นการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นทีต่้องการและขาดแคลนในส่วนของสังคม
น้ันก็เป็นการสร้างบุคลากรในสาขาที่ตลาดขาดแคลน ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้าง Poll ของ
บุคลากรส าหรับ Microsoft ในอนาคตด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและธุรกิจในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่แยกจากกันได้ยากขึ้น
เรื่อยๆ ธุรกิจต้องพึ่งพาและมีส่วนผลักดันการพัฒนาในสังคมขณะเดียวกันกับที่สังคมก็ต้องพึ่งพา
ธุรกิจในหลายด้าน เช่น แหล่งงานสินค้าและบริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นมา โดยตัวช้ีวัดความส าคัญ
ประการหน่ึงคือความตื่นตัวในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ  “ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ (CSR)” และ “แรงผลัก” หลายด้านจากทั้งภายในและภายนอกประเทศสื่อมวลชน
NGO/Activist และภาครัฐซึ่งองค์กรธุรกิจใดที่เข้าใจทิศทางน้ีและปรับตัวด าเนินกิจการเพื่อสังคม
อย่างจริงจังได้ก่อนย่อมเป็นการวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (2556)  ให้
ความหมายค าว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้
และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

หากพิจารณาแยกเป็นรายค าศัพท์ ค าว่า Corporate หมายถึง กิจการที่ด าเนินไปเพื่อแสวงหา
ผลก าไร (หมายรวมถึง องค์กรประเภทอื่นได้ด้วย ทั้งน้ีปัจจุบันหน่วยราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(Government Sector) ได้ถูกคาดหวังให้มีการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณธรรมต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ ต่อหน่วยงาน และต่อสังคมและส่วนรวมด้วยเช่นกัน) ส่วนค าว่า Social ในที่น้ี หมายถึง 
กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบประกอบ และค าว่า Responsibility หมายถึง การยอมรับทั้งผลที่ไม่ดี
และผลที่ดีในกิจการที่ได้ท าลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของกิจการน้ันๆ ตลอดจนการรับภาระหรือ
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เป็นธุระด าเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบ ารุงรักษาผลที่ดี
ซึ่งส่งกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 5 ล าดับช้ันของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR 
ที่มา : สถาบันไทยพัฒน์ (2556)  

 
จากแผนภาพที่ 5 ค าว่า กิจกรรม (Activities) ในความหมายข้างต้น สถาบันไทยพัฒน์ (อ้าง

แล้ว, 2556)ได้ให้ความหมายรวมถึง การคิด การพูด และการกระท า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การ
วางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการด าเนินงานขององค์กร  

สังคมในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะพิจารณาตั้งแต่ผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และสังคมไกล 

สังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว
ของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

สังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป 
ระบบนิเวศโดยรวม เป็นต้น 

ในระดับของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การ
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้
ลงทุนอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของกิจการ การ
ไม่น าข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น 

http://4.bp.blogspot.com/-Pajbovim8CI/UJNNVGKOmKI/AAAAAAAAA3E/hRjujKvNmvk/s1600/csr-def.jpg


24 

ในระดับของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการก าหนด
ค่าตอบแทนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

ในระดับของพนักงาน ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การจ่ายค่าจ้าง
และผลตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด การ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ในระดับของลูกค้าและผู้บริโภค ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้บริการลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา การให้ข้อมูลของ
องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกต้องเที่ยงตรง การปกป้องสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค การยุติข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของผู้บริโภค เป็นต้น 

ในระดับของคู่ค้า ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การยึดถือข้อปฏิบัติ
ทางสัญญาที่เป็นธรรม การด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการรับหรือ
ให้สินบนในทุกรูปแบบ การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธ์ิของคู่ค้า การไม่เอารัดเอา
เปรียบต่อคู่ค้า การส่งเสริมให้คู่ค้าด าเนินความรับผิดชอบด้านสังคมร่วมกับองค์กร เป็นต้น 

ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ 
การสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในต าแหน่งงาน
ต่างๆ ในองค์กร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และการ
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เป็นต้น 

ในระดับของประชาสังคม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือท าประชาพิจารณ์ต่อการ
ด าเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการท าหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นต้น 

ในระดับของคู่แข่งขันทางธุรกิจ ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การ
กลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน เป็นต้น 
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ความส าคัญของซีเอสอาร์ (CSR)  
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่ง องค์กรต่าง ๆ ได้

น ามาประยุกต์ ปรับใช้ และพัฒนา เพื่อมุ่งหวังให้เป็นองค์กรที่ “เก่ง” น้ันมีหลายทฤษฏี เช่น การ
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) (Ansoff, 1965) คือการวิเคราะห์สถานะองค์กร คือการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และปัจจัยภายนอกที่พิจารณาถึง
โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กร  หรือโมเดลที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด (BCG Model) (Boston Consulting Group, 1970) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และก าหนด
ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ในการสร้างความส าเร็จขององค์กร รวมถึงการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 
หรือ Five Forces Model (Porter ,1980) ที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น หรือการวิเคราะห์แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) 
(Porte , 1990) คือการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยการผลิต ด้านอุปสงค์ ด้านการสนับสนุน และด้านกลยุทธ์และ
โครงสร้างองค์กรในการแข่งขัน 

ส าหรับในการสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ เป็นแนวคิดที่
มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา CSR จึงมิใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่เพิ่งได้มีการ
บัญญัติค าน้ีขึ้นใช้ในวงการธุรกิจเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาน้ี ส าหรับในประเทศไทยผู้ศึกษาได้เห็นด้วย
กับแนวคิดของพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (สถาบันไทยพัฒน์,2556)  ที่กล่าวว่า แนวคิดเรื่อง CSR ได้ถือ
ก าเนิดขึ้นพร้อมกับการด าเนินกิจการธุรกิจในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการท าบุญ 
การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมที่เรียกว่า “การลงแขก” เป็นต้น 
เพียงแต่คนไทยยังมิได้เรียกกิจกรรมเหล่าน้ีด้วยค าว่า  CSR  กระแส CSR ในประเทศไทยได้
แพร่หลาย และมีการด าเนินการเป็นรูปธรรมประมาณปี 2549 ในรูปแบบที่อยู่นอกกระบวนการทาง
ธุรกิจ เช่น การบริจาค หรือการอาสาช่วยเหลือสังคมและได้ถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวกเข้ากับ
การด าเนินธุรกิจ  

ประโยชน์ของ CSR 
องค์กรที่น าแนวคิด CSRไปปฏิบัติ  จะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่ จับต้องได้ 

(Tangible) และในส่วนนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) จากผู้ที่อยู่ในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
และพนักงาน และจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงและโดยอ้อม ดังน้ี (สถาบันไทยพัฒน์, 
2551) 

ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 
ในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนล้ ามูลค่าหุ้นในอัตรา

ที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เน่ืองจากเป็นที่ต้องการของนักลงทุน ปัจจุบัน เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มี  CSR 
ซึ่งเรียกกันเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility Investing) น้ัน มีมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านเหรียญ และมี
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แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นโอกาสที่องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้
ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติของตลาด  

ในแง่ของพนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุขจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ท าให้องค์กรสามารถที่จะรักษา
พนักงานที่มีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการ ให้เข้ามาท างานกับองค์กรได้ 

องค์กรสามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  จากการที่ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อ
สินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ส่งเสริมการขายด้วยการบริจาครายได้ส่วนหน่ึงต่อทุกๆ การซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ให้แก่
หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ฯลฯ 

องค์กรยังสามารถที่จะลดรายจ่ายของกิจการ  จากการด าเนินกิจกรรม  CSR ตัวอย่างเช่น 
โรงไฟฟ้ารณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหรือหา
แหล่งพลังงานทดแทนแห่งใหม่ หรือ การลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาในการเปิดตัวสินค้า
แปรรูปของบริษัทแห่งหน่ึง ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ล้น
ตลาด โดยได้รับการสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์จากหลายภาคส่วนในสังคม เปรียบเทียบกับงบ
โฆษณาสินค้าที่ไม่มีส่วนประสมของ CSR ของบริษัทแห่งเดียวกัน 

ประโยชน์ที่เป็นนามธรรม 
องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) ให้

อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ ในประเภทสินค้าหรือบริการน้ันๆ โดยการด าเนินกิจกรรมCSR 
ร่วมกับการท าตลาดผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านกาแฟที่รับซื้อเมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรือจากไร่กาแฟที่ใช้
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

ส าหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตราผลิตภัณฑ์เป็นช่ือขององค์กร หรือเป็นองค์กรที่มีหลายตรา
ผลิตภัณฑ์ สามารถด าเนินกิจกรรม  CSR ที่ เสริมภาพลักษณ์องค์กร  (Corporate Image) 
นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่อ านวย
ประโยชน์ต่อสังคมโดยสมัครใจมากกว่าเป็นเพียงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรม
หรือกฎหมายบ้านเมืองในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาและดูแลระบบบ าบัดของเสียจากโรงงานให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมากกว่าการมี
ระบบไว้เพียงเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ แต่มิได้เปิดใช้งาน เป็นต้น 

นอกจากน้ี องค์กรยังสามารถจัดท ารายงานของกิจการที่เรียกว่า Sustainability Report ซึ่ง
หน่วยงาน Global Reporting Initiative (GRI) เป็นผู้วางกรอบและแนวทางไว้ เพื่อใช้เผยแพร่
กิจกรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยในปัจจุบัน มีองค์กรธุรกิจที่
จัดท ารายงานดังกล่าวน้ีแล้วนับพันแห่งทั่วโลก 
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ประเภทของ CSR 
การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มิได้จ ากัดว่ากิจการที่กล่าวถึงจะต้องเป็น

องค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในภาคธุรกิจเท่าน้ัน ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐเองก็ได้เคยตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งท าให้ส่วนราชการต่างๆ ต้อง
พัฒนาการปฏิบัติราชการโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ดังน้ัน ในปัจจุบันส่วนราชการต่างๆ จึงมีพันธกิจหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองด้วย
ความรับผิดชอบเป็นที่ตั้งตามกฎหมายอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยไม่แสวงหาผลก าไร CSR  หรือเพื่อบริการสินค้าสาธารณะ 
(Public Goods) ดังน้ันหลักการบริหารบ้านเมืองด้วย  CSR ในภาครัฐจึงมิใช่เรื่องใหม่หรือแนวใหม่
แต่ประการใด แต่เป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนต้องตระหนักและส านึกได้เองว่าตนเองมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นบทบาทขั้นพื้นฐานที่พึงมี
นับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งหน่วยงาน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือหน่วยงานของรัฐถือเป็นผู้มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงาน CSR อีกทั้งสมควรที่จะด ารงบทบาทเป็นเจ้าภาพงานให้แก่
ภาคอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอีกด้วย 

เมื่อพิจารณา CSR ตามบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน จะสามารถจ าแนกออกได้
เป็น 3 ประเภท (Division) โดยประเภทแรกเป็น CSR-After-Process ที่มักใช้ค าในภาษาไทย
ว่า "กิจกรรมเพื่อสังคม" คือ การด าเนินกิจกรรม (Activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กร
ธุรกิจที่แสวงหาก าไร เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการน้ัน
มักแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการ (Process) หลักของกิจการและเกิดขึ้น
ภายหลัง เช่น การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย  การเป็นอาสาสมัครช่วยบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ ซึ่ง
กิจกรรมเพื่อสังคมเหล่าน้ีมักเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือเวลาท างานตามปกติ 

ประเภทที่สองเป็น CSR-In-Process ซึ่งปัจจุบันมักเรียกกันว่า "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การ
ด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการท างานหลักของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจที่
หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือก าจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อก าหนดใน
ฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค การชดเชยความ
เสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการด าเนินความ
รับผิดชอบเหล่าน้ีถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาท างานปกติของกิจการ 

ประเภทที่สามเป็น CSR-As-Process ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น "กิจการเพื่อสังคม" เพื่อให้แตกต่าง
จากสองจ าพวกข้างต้นที่เป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจ าพวกที่สามน้ี ได้แก่
องค์กร์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยังประโยชน์ให้แก่สังคม หรือเป็นองค์กรที่ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไร 
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(มีความรับผิดชอบสังคมอยู่ในกระบวนการท างาน)ให้แก่ตนเอง หรือ ตัวอย่างของกิจการที่อาจจัด
อยู่ในข่ายน้ี ได้แก่ มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชน และส่วนราชการต่างๆ 

นอกจากน้ียังมีองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไร (Non-Profit Organization) ซึ่งอาจเป็น
หน่วยงานที่ไม่หาก าไร แต่อาจอยู่ในสภาพที่ไม่มีก าไรให้ทั้งแก่ตนเองและแก่สังคม อันเน่ืองมาจาก
การขาดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานที่เรียกตัวเองว่า CSR-As-
Process  

สถานะของกิจการเพื่อสังคมน้ัน เกิดจากการผสมผสานอุดมการณ์ในแบบนักพัฒนาสังคม
เข้ากับการบริหารจัดการในแบบผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการผนวกจุดแข็งระหว่างแผนงานของภาค
ประชาสังคมกับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ  ในอันที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สังคมโดยรวม  

ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยการพึ่งพาการด าเนินงานของตนเอง แทนการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกหรือได้รับการอุดหนุนจากภาษีของประชาชน เรียกว่า เป็นองค์กร
ที่หาก าไรให้แก่สังคม  (Social Profit Organization) ซึ่งพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (สถาบันไทยพัฒน์
,2556)  เรียกเจ้าของกิจการเหล่าน้ีว่า เป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur)  และเสนอ
ว่าการที่องค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไรในรูปแบบเดิม อาศัยทุนสนับสนุนจากการบริจาคก็ดี 
หรืออาศัยทุนอุดหนุนจากเม็ดเงินภาษีก็ดี ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรจากสังคมทางหน่ึง ซึ่งหาก
ด าเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพหรือขาดความรับผิดชอบแล้ว ยิ่งต้องได้รับการต าหนิมากกว่า
องค์กรที่หาก าไรให้แก่ตนเองเป็นเท่าตัว เพราะนอกจากจะเป็นการถือครองทรัพยากรทางสังคมโดย
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้ว ยังเท่ากับเป็นการปิดโอกาสองค์กรที่ไม่หาก าไรแห่งอื่นๆ ใน
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรเหล่าน้ีเพื่อท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย ถือเป็นค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) ที่คนในสังคมต้องร่วมกันจ่ายโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกลับคืนมาเลย 

ระดับชั้นของ CSR (Corporate Social Responsibility) 
องค์กรธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบัน ได้น าเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด 

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และบางองค์กรขยายผลเพื่อใช้ CSR เป็นรูปแบบในการกีดกัน
การแข่งขันการค้า จนท าให้ CSRกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้สนองประโยชน์ทางธุรกิจ แทนที่จะใช้เพื่อ
เจตนารมณ์ของการมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง การด าเนินกิจกรรม CSR ของกิจการใน
ทุกวันน้ี จึงมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจและเกิดขึ้นจากความจ าเป็นทางธุรกิจ 

ปัจจุบันการด าเนินกิจกรรม CSR ขององค์กรธุรกิจที่ประกอบด้วยความส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม ได้ถูฏก าหนดเป็นการด าเนินตามหน้าที่ ตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงเพิ่มเติมอีกว่า 
องค์กรไม่สร้างให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมก็เพียงพอแล้วและต้องเกิดขึ้นจากการอาสาหรือ
สมัครใจยินดีขององค์กร  
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การด าเนินกิจกรรม CSRไม่ว่าจะเกิดจากการปฏิบัติตามความจ าเป็นหรือตามความสมัครใจ 
ถือเป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสองกรณี แตกต่างกันที่ระดับความ
เข้มข้นของการด าเนินกิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมน้ันๆ 

ดังน้ันจึงมีการจัดกิจกรรม CSR ที่เกิดจากความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ หรือตาม
ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย จัดอยู่ในช้ัน (Class) ของ CSRระดับพื้นฐาน ขณะที่ กิจกรรมCSRที่
เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการด าเนินกิจกรรม  CSR น้ันด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย จัดอยู่ในช้ันของ  CSR ระดับก้าวหน้า (สถาบัน
ไทยพัฒน์,2556) และกิจกรรม CSR ยังสามารถแบ่งออกตามทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
หากเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก จะจัดอยู่ในตระกูล 
(Order) ที่เป็น Corporate-Driven CSR เช่น การที่องค์กรบริจาคเงินที่ได้จากก าไรในกิจการ หรือ
บริจาคสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือเป็นการเสียสละทรัพยากรที่
เป็นสิ่งของหรือเป็นการลงเงินอย่างหน่ึง หรือการที่องค์กรน าพนักงานลงพื้นที่เพื่อเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ถือเป็นการเสียสละทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรงอย่างหน่ึง 

หากเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก จะจัดอยู่ในตระกูลที่
เป็น Social-Driven CSR เช่น การเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทในช่วงเวลาการ
รณรงค์โดยบริจาครายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนหน่ึงต่อทุกๆ การซื้อแต่ละครั้ง ให้ แก่
หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือเป็นการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของ
ลูกค้า และมอบหมายให้ผู้อื่นที่มิใช่พนักงานในองค์กร ลงแรงช่วยเหลือในพื้นที่ 

ชนิดของกิจกรรม CSR 
Kotler และ Lee (2005) ได้จ าแนกรายละเอียดของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

(Corporate social responsibility) ไว้ 7 ประเด็น ประกอบด้วย 
1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน 

วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทาง
สังคมน้ัน ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการ
ดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมน้ันด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหน่ึง
องค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้ 

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุน
หรือการบริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหา
ทางสังคมจ าเพาะหน่ึงๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะผลิตภัณฑ์ 
หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่าน้ัน กิจกรรมCSRชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มี
วัตถุประสงค์หาก าไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ 
เพื่อน าเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลน้ันๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่
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ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย
อื่นใดเพิ่มเติม 

3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม  (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุน
การพัฒนาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างส าคัญระหว่างการตลาดเพื่อมุ่ง
แก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไข
ปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะที่การ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก  (Awareness) ตลอดจน
การสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหา
ทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมCSRที่พบเห็นในแทบทุก
องค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ท า 
มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ท าให้ไม่เกิดการ
เช่ือมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้
พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนอง
ต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ด าเนินการ
เองโดยล าพัง หรือร่วมมือกับองค์กรหน่ึงองค์กรใด และอาจเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าว
น้ันเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การ
สนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม  

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  (Socially Responsible Business Practices) 
เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมน้ันๆ 
ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่
องค์กรธุรกิจสามารถที่จะด าเนินการเอง หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้  

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐาน
ราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทาง
ธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) 
ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับก าลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกันกับเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณ
มหาศาล  
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การจ าแนกกิจกรรมCSRข้างต้น หากพิจารณาตามตระกูล (Order) ของ CSR จะพบว่า
กิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเป็นการสื่อสาร
การตลาดที่เข้าข่ายการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก (Social-driven CSR) 
ส่วนกิจกรรม 4 ชนิดหลัง เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการกระท า หรือเป็นการด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก (Corporate-driven CSR) 

และหากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business process) CSRในตระกูล 
Corporate-driven CSR ยังสามารถจ าแนกออกเป็นCSRจ าพวก (division) ที่อยู่ในกระบวนการทาง
ธุรกิจ (CSR in process) กับCSRจ าพวกที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ หรือเกิดขึ้นภายหลังโดย
แยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after process) 

รูปแบบ CSR 
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียน  (Responsive 

CSR) 
รูปแบบของ CSR ในขั้นแรก ตามที่ Michael E. Porter (2006) ได้ระบุไว้ในบทความ

เกี่ยวกับความเช่ือมโยงระหว่าง CSR กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ Responsive CSR ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตัวเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี (Good Corporate 
Citizen) และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ของตน โดยอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะ
เรียกได้ว่าเป็นการท า CSR ในเชิงรับ (Receptive) 

กิจกรรม CSR ภายใต้รูปแบบน้ี จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีการเรียกร้องให้กิจการด าเนินความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมต่อ
ผลกระทบเหล่าน้ัน เป็นการผลักดันให้มีการริเริ่มด าเนินงาน CSR จากผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายนอก
องค์กร (Outside-In) 

ส่วนวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นน้ี กิจการมักจะศึกษาข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปฏิบัติ เพื่อปรับให้เข้ามาตรฐาน 
(Standardization) อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิธีการน้ี จะท าให้กิจการได้ช่ือว่าเป็น
บรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกหน่ึงในสังคมน้ันๆ (Inclusiveness) 

อย่างไรก็ดี เป้าประสงค์ของการท า CSR ในขั้นน้ี แม้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม CSR 
จะเป็นบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร แต่กิจการยังคงมุ่งรักษาไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กร ( Corporate 
Value) เป็นส าคัญ 
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2) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategic CSR) 
รูปแบบของ CSR ในขั้นแรก ตามที่ Michael E. Porter (2006) ได้ระบุไว้ในบทความ

เกี่ยวกับความเช่ือมโยงระหว่าง CSR กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ Responsive CSR ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตัวเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี (Good Corporate 
Citizen) และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ของตน โดยอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะ
เรียกได้ว่าเป็นการท า CSR ในเชิงรับ (Receptive) กิจกรรม CSR ภายใต้รูปแบบน้ี จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
มีปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีการเรียกร้องให้กิจการด าเนิน
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมต่อผลกระทบเหล่าน้ัน เป็นการผลักดันให้มีการริเริ่มด าเนินงาน 
CSR จากผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายนอกองค์กร (Outside-In) 

ส่วนวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นน้ี กิจการมักจะศึกษาข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปฏิบัติ เพื่อปรับให้เข้ามาตรฐาน 
(Standardization) อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
วิธีการน้ี จะท าให้กิจการได้ช่ือว่าเป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกหน่ึงในสังคมน้ันๆ 
(Inclusiveness) 

อย่างไรก็ดี เป้าประสงค์ของการท า CSR ในขั้นน้ี แม้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม CSR 
จะเป็นบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร แต่กิจการยังคงมุ่งรักษาไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กร ( Corporate 
Value) เป็นส าคัญ 

3. การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ  "ท าโดยไม่รอให้เกิดเรื่อง” Creative 
CSR 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองมิได้
หยุดน่ิง และเจริญเติบโตขึ้นเป็นล าดับ และรูปแบบและวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการได้มีการพัฒนาในจังหวะย่างก้าวที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเรื่อยมา 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 6 พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
ที่มา : สถาบันไทยพัฒน์ (2551)  
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พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (สถาบันไทยพัฒน์,2556) อธิบายว่ากระบวนการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่ง
กิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์ หรือการคิด CSR เชิง“ยุทธศาสตร์” น้ัน ส่วนใหญ่จะใช้พลังจากสมองซีก
ซ้ายในการวิเคราะห์หาเหตุผล ค านวณความคุ้มค่า ต้นทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ 

ขณะที่ CSR เชิงสร้างสรรค์น้ัน จะถูกปลดปล่อยออกมาจากสมองซีกขวา เป็นการคิด CSR 
ในเชิง “ยุทธศิลป์” ที่ต้องอาศัยไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความรู้สึกเป็นส าคัญ 

Creative CSR เป็นการท า CSR ที่ก้าวข้ามบริบทของการรุก-รับ แต่เป็นการพัฒนากิจกรรม 
CSR ในเชิงร่วม (Collaborative) ที่เปิดโอกาสให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม
อย่างไม่แบ่งแยก 

กิจกรรม CSR ภายใต้รูปแบบน้ี จะไม่สามารถก าหนดได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ ริเริ่ม
ก่อนหลัง เน่ืองจากเส้นแบ่งของการท างานร่วมกันระหว่างกิจการและสังคมจะเลือนรางลง  

ส าหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบ Creative CSR จะมิได้จ ากัด
เพียงการสร้างความแตกต่างในวิธีการที่มีอยู่ แต่เป็นการคิดค้นวิธีการขึ้นใหม่ เป็นนวัตกรรม 
(Innovation) การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่ เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากวิธีการอื่นโดย
อัตโนมัติ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะของ CSR จ าแนกตามรูปแบบ 
 

Responsive CSR Strategic CSR Creative CSR 

Corporate Value Shared Value Common Value 

Inclusiveness Competitiveness Cohesiveness 

Standardization Differentiation Innovation 

Outside-In Outside-In, Inside-Out Blur 

Receptive Proactive Collaborative 
 

ที่มา : สถาบันไทยพัฒน์ (2551)  

ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็น CSR เชิงสร้างสรรค์น้ี 
จะมุ่งเสริมสร้างพัฒนาขีดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น (Cohesiveness) ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดคุณค่าเดียวกัน (Common Value) ของทั้งกิจการและสังคม และเป็น
ปรัชญาเชิงกลยุทธ์ในการท า CSR ที่มุ่งสร้างขีดความสามาถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทาง
ธุรกิจ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสากล 
 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น าทางความคิด ทั่วโลก ได้ส่งเสริมและผลักดันขอบเขต
ความรับผิดชอบต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับอยู่หลักๆ ตามความรับผิดชอบต่อสังคมจาก 6 หน่วยงาน
สากล ดังน้ี 

1. สัญญาโลก หรือ Global Compact จากสหประชาชาติ 
2. รายงานโลกแบบสร้างสรรค์ หรือ Global Reporting Initiative – GRI  จากหน่วยงานซีรีส์ 

(Ceres) 
3. มาตราการการรับผิดชอบสังคมต่อนานาชาติ หรือ Social Accountability International 

จากองค์กรอิสระ สหรัฐอเมริกา 
4. มาตรฐาน ISO26000 จากองค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ 
5. แนวทาง CSR จากตลาดหลักทรัพย์ไทย (SEC) 
6. กฏระเบียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา หรือหน่วยงาน OECD 
ซึ่งของเขตความรับผิดชอบจากทั้ง 6 แหล่งน้ี ต่างมีทิศทางและแนวโน้มเชิงเน้ือหาไปใน

แนวทางเดียวกัน ดังรายละเอียด ดังน้ี 
1. สัญญาโลก หรือ Global Compact จากสหประชาชาติ (UNGE) 
แนวความคิดเกี่ยวกับ CSR ที่เกิดขึ้นครั้งแรกน้ัน เกิดจากการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้น ณ 

กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 โดยโคฟี่ อานัน เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ ในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
พ.ศ. 2542 ( ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม,2554)  ซึ่งได้มีการกล่าวถึงทิศทางใหม่ของการ
พัฒนาที่เรียกว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) โดยมีการเรียกร้องให้เกิดการ
พัฒนาที่เอาใจใส่ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นที่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ต่อมาองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศของ
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรีได้น าประเด็นเรื่อง
ของ CSR ไปบรรจุไว้ในแนวทางปฏิบัติส าหรับวิสาหกิจข้ามชาติในปี ค.ศ. 2000 โดยเสนอแนะให้
วิสาหกิจข้ามชาติค านึงถึง CSR ในองค์กรและการติดต่อค้าขายและท าธุรกรรมกับเฉพาะคู่ค้าที่มี 
CSR เช่นเดียวกัน ธุรกิจใดที่ไม่มี CSR อาทิ ธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม 
การใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม จะไม่สามารถติดต่อค้าขายกับวิสาหกิจที่มีถิ่นฐานในประเทศ
สมาชิกของ OECD ได้อีกต่อไปและในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.1999 ในการประชุม World Economic 
Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (Mr. Kofi Annan) 
ร่วมกับ 5 หน่วยงานของ UN ได้แก่ ILO, UNDP, UNEP, UNCHR, UNIDO และภาคส่วนทางธุรกิจ 
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ได้เรียกร้องให้ภาคธุรกิจแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) ในทุกที่
และทุกประเทศที่ท าธุรกิจอยู่ ด้วยการเคารพต่อหลักต่างๆ อันเป็นข้อตกลงนานาชาติในเรื่องของ
สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงานและเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้เสนอหลักปฏิบัติ 9 ประการ 
เรียกว่า “The Global Compact” หรือ “The UN Global Compact” ซึ่งต่อมาได้เพิ่มเป็นหลักปฏิบัติ 
10 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ  (UN Global Compact,2008) คือ  

1) หมวดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
หลักประการที่ 1: สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศ 
            ในระดับสากล  
หลักประการที่ 2: หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้อง 
                            กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2) หมวดมาตรฐานแรงงาน (Labor) 
 หลักประการที่ 3: ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน   
                                   และการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 
 หลักประการที่ 4: ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ 
 หลักประการที่ 5 : ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 

หลักประการที่ 6 : ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบ 
              อาชีพ 

3) หมวดสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 หลักประการที่ 7: สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจ 
              ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 หลักประการที่ 8: อาสาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อ 
              สิ่งแวดล้อม 
  หลักประการที่ 9: ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ 
              สิ่งแวดล้อม 
4) หมวดการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
หลักประการที่ 10: ด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และ 
                              การให้สินบนในทุกรูปแบบ 

2. รายงานโลกแบบสร้างสรรค์ หรือ Global Reporting Initiative – GRI  จากหน่วยงาน
ซีรีส์ (Ceres) 

ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม(2554) ได้สรุปมาตรฐานของ Global Reporting 
Initiative ซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็น
ทางการจากสหประชาชาติ และบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก อาทิเช่น Nokia, IBM, GE เป็นต้น เหตุผลที่
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มาตรฐาน GRI ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นน้ัน มาจากการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของทาง GRI 
เอง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนภาค กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม มีส่วนให้
ความคิดเห็นและแนวทางพัฒนามาตรฐานดังกล่าว จนมาเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุด คือ G3 

มาตรฐาน G3 คือการท ารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SD Report โดย GRI 
ก าหนดให้รายงานแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน คือ ข้อมูลของบริษัท (Profile) วิธีบริหารจัดการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย (Management Approach) เครื่องมือช้ีวัดประสิทธิผล (Performance Indicators) 
นอกจากน้ียังต้องมีค ามั่นจากผู้บริหารบริษัท หรือ CEO Statement เพื่อเป็นการการันตีความ
น่าเช่ือถือของรายงาน และต้องมีข้อมูลบริษัท Company Profile ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างของ
บริษัทอยู่ด้วยจากเกณฑ์การให้ข้อมูลต่างๆ ที่ GRI ก าหนด ท าให้เป็นการง่ายต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่จะตรวจสอบและประเมินธุรกิจได้อย่าง
โปร่งใส ซึ่งจากการท ารายงาน SD Report ผู้อ่านจะสามารถเห็นว่ารายได้ของบริษัทถูกแบ่งไปใช้
ส่วนใดบ้างและในเปอร์เซ็นต์เท่าใด โดยสามารถแสดงออกมาได้เป็นอัตราส่วน ผู้อ่านสามารถรู้ได้
ว่ารายได้ส่วนใดถูกกระจายไปสู่ชุมชน นอกจากน้ี บริษัทจะต้องแสดงถึงกระบวนการผลิต โดยระบุ
ว่าใช้พลังงานและวัตถุดิบเท่าไร และแสดงถึงอัตราการปล่อยวัตถุที่เป็นพิษ รวมถึงก๊าซพิษ ซึ่งเป็น
ผลพวงมาจากการผลิต เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น จากข้อมูลน้ีบริษัทผู้น าเสนอจะต้อง
ระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนการพัฒนาในอนาคต  

3. มาตรการการรับผิดชอบสังคมต่อนานาชาติ หรือ Social Accountability International 
จากองค์กรอิสระ สหรัฐอเมริกา (SAI) 

องค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงก าหนด
มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม  (Social  Accountability  8000 :  SA  8000) ที่
ก าหนดขึ้น ใน พ.ศ.  2540 เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้า และผู้ส่งออก (Manufacturers or Suppliers) รับไป
ปฏิบัติ น าไปปฏิบัติโดยมีสาระส าคัญ  ได้แก่  การไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็ก   การบังคับ
ใช้แรงงาน การจัดสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  การ
เคารพสิทธิของลูกจ้าง ในการจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ตลอดจนไม่กระท าหรือ
สนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเช้ือชาติสัญชาติ
วรรณะ  ชาติก าเนิด  ศาสนา  ความพิการ  เพศหรือความเบี่ยงเบนทางเพศ   ช่ัวโมงการท างานต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย  และจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างอย่างน้อยเท่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายก าหนด  เป็นต้น 

4. มาตรฐาน ISO26000 จากองค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ 
มาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) จึงได้พัฒนามาตรฐาน 

ISO 26000 : Social Responsibility ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม
ด าเนินไปในขอบเขตเดียวกัน ใน 7 หัวข้อหลักคือ 
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1. การก ากับดูแลองค์กร (Organization Governance) 
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) 
4. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating) 
6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) 
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and  
 Development) 

5. แนวทาง CSR จากตลาดหลักทรัพย์ไทย (SEC) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก าหนดเเนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR เพื่อสร้าง

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแก่สังคม ไว้ 3 ด้านที่ส าคัญ (http://www.set.or.th/th) ได้แก่ 
1. ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้  
2. ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งเเวดล้อม 
3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการท า CSR ขององค์กรและได้มีนโยบาย

ด้านCSR ของบริษัทจดทะเบียนดังน้ี  
1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม ต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด เช่น การสมยอมราคาการประมูลงาน การก าหนดกติกา
เพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น โดยมีนโยบายและวิธีปฏิบัติให้พนักงานตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องน้ี 

2. เคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน
รอบข้าง ด้วยการเคารพในคุณค่าของมนุษย์ เอาใจใส่ดูแลสุขและทุกข์ ช่วยเหลือยามมีทุกข์ภัยและ
ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน 

3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กีดกัน หรือล าเอียงในการจ้างงาน หรือ
เลื่อนต าแหน่ง ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ข่มขู่บังคับให้ท างานมีการให้ความคุ้มครองด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

4. รับผิดชอบต่อผู้บริโภค เช่น ก าหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่
บิดเบือน โฆษณาเกินจริง ไม่ให้ข้อมูลคลุมเครือ รวมทั้งควรจะผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 5. จัดการสิ่งแวดล้อม รู้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมเรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และมีการก าหนดมาตรการแก้ไข รวมทั้งพัฒนา
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กระบวนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
สร้างความยั่งยืนให้บริษัท  

6. พัฒนาชุมชนหรือสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกับสถานประกอบการ 
รวมถึงที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  

7. คิดค้นและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรมจากการปรับกระบวนการผลิต กระบวนการท างาน
เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. กฏระเบียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา หรือหน่วยงาน OECD 

หลักการปฏิบัติส าหรับข้อแนะน าของ OCED ส าหรับบริษัทข้ามชาติน้ัน ถือว่าเป็นการ
น าไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีข้อบังคับทางกฏหมาย แต่หากเป็นไปตามข้อแนะน าน้ีแล้ว 
อย่างแรก คือ บริษัทจะต้องท าตามนโยบายทั่วไปของแต่ละประเทศที่ตนเข้าไปประกอบกิจการ โดย
ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ตามที่เอกสาร ข้อแนะน า OECD ส าหรับบริษัท
ข้ามชาติ (OECD,2007) ได้ระบุไว้อย่างเป็นทางการน้ัน มีรายละเอียดทั้งหมด 11 ข้อด้วยกัน  
ดังน้ี: 

ข้อปฏิบัติตามนโยบาย: 
- มีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่เป็น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้อง

กับพันธะและข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลของประเทศที่ตนเข้าไปประกอบการยึดถือปฏิบัติ 
- เป็นส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในพื้นที่ โดยท างานอย่างใกล้ชิด

ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจท้องถิ่น และพัฒนากิจกรรมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการประกอบธุรกิจที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

- ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างงานและการอบรม
พนักงาน 

- ละเว้นการแสวงหาหรือรับสิทธิพิเศษที่ไมเ่ป็นไปตามสิทธิอันชอบธรรม หรือข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย แรงงาน ภาษี แรงจูงใจทางการเงิน และอื่นๆ  

- สนับสนุนและยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนาหลักธรรมาภิบาลให้เป็นแนวทาง
ที่บริษัทน าไปปฏิบัติ 



39 

- พัฒนาและใช้แนวทางการควบคุมตนเองที่ได้ผล และระบบการบริหารจัดการที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างบริษัทฯกับสังคมที่บริษัทฯด าเนินกิจกรรม
อยู่ 

- ส่งเสริมให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ผ่านการบังคับใช้
นโยบายในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรม 

- ละเว้นการลงโทษหรือเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่รายงานต่อฝ่ายจัดการหรือเจ้าหน้าที่
รัฐถึงการกระท าของบริษัทที่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อแนะน า OECD หรือนโยบายของบริษัทโดย
การรายงานน้ันเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิใจ 

- กระตุ้นและสนับสนุนให้ภาคีทางธุรกิจ รวมทั้งผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้รับช่วงต่อ ปฏิบัติ
ตามหลักการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับข้อแนะน าของ OECD 

- ล ะ เ ว้ น ก า ร เ กี่ ย ว ข้ อ ง ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะส ม กั บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ มื อ ง ใ น พื้ น ที่  
นอกจากข้อแนะน าเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ทาง OECD ยังระบุข้อแนะน าอื่นๆ เช่น 
เรื่องการแสดงความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล, ข้อแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม , ความสัมพันธ์กับ
ลูกจ้างและอุตสาหกรรม, การต่อสู้กับการรับสินบน, ผลประโยชน์ของผู้บริโภค, การคิดค้นและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ภาษี , และการแข่งขันทางธุรกิจ (competition) ซึ่งมีรายละเอียด
แตกต่างกันไป ส าหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้ประกอบการที่สนใจ  

สถานการณ์  CSR ในประเทศไทย 
จากรายงานวิจัย เรื่องการพัฒนาCSRในประเทศไทย และบทบาทอาสาสมัคร ของ

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ   ประจ าประเทศไทย (United Nations Development 
Program: UNDP)  โดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพือ่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน –เดอะเนทเวิร์ค (ประเทศไทย)ปารีณาประยุกต์วงศ์และแมทโอเซ็น ในปี 2552ธุรกิจได้
อธิบายว่าในประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ให้ความส าคัญล าดับก่อนหลังการท า CSR ที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของสภาพสังคมและข้อจ ากัดของแต่ละประเทศ แต่ทั้งสองส่วนของโลก 
ธุรกิจ ให้ ความส าคัญ ทางเศรษฐกิจ ของตนเองเป็น ล าดับ ต้น และเรียงล าดับความส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามองค์ประกอบต่างๆที่แตกต่างกันไป โดยที่พัฒนา
แล้วจะด าเนินกิจกรรม CSR เรียงล าดับความส าคัญ ดังน้ี 1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2. การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 3. การมีธรรมาภิบาล 4. การบริจาค ส่วนประเทศก าลังพัฒนาจะเรียงล าดับความส าคัญ 
ดังน้ี 1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2. การบริจาค 3. การมีธรรมาภิบาล 4. การปฏิบัติตามกฎหมายซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของผู้ศึกษา กล่าวคือ ผู้ศึกษาเห็นองค์กรในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็น
ประเทศก าลังพัฒนา มีกิจกรรม CSR เพื่อช่วยกลบเกลื่อนความไม่ดีของกิจกรรมธุรกิจของตนเอง 
(CSR เทียม)เช่น การท าปูนซีเมนต์ การท าโรงงานใกล้แหล่งชุมชน ที่มักสร้ างความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือเข้าใจว่าการท า CSR น้ัน หมายถึงการท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การบริจาค การ
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ท าความดีเพื่อสังคม และหลายองค์กรได้น ากิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของ
ตนเองไปในตัว  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากหลายองค์กรเช่ือว่าแนวคิดในเรื่อง CSR จะมุ่งไปที่การสร้าง
ให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลัก
คุณธรรม จึงมุ่งเน้นในกิจกรรมท าดีเพื่อสังคมเพียงอย่างเดียว ซึ่งแท้ที่จริงๆ แล้ว แนวคิด CSR 
เกิดขึ้นพร้อมกับธุรกิจ/องค์กรในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานแล้ว  เพียงแต่คนไทยยังมิได้เรียก
กิจกรรมเหล่าน้ีด้วยค าว่า CSR และกิจการหลายแห่งด าเนินการ CSR ไปแล้วในขณะที่กิจการอีก
เป็นจ านวนมากสนใจแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนกิจการหลายแห่ง หลายขนาด ท า CSR 
อยู่แต่สังคมไม่ทราบ หรือบางครั้งกิจการเองก็ไม่ทราบว่าท า CSR มานานแล้ว 

 

ภาพประกอบที่ 7 การเรียงล าดับความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่มา : ปารีณา ประยุกต์วงศ ์และแมทโอเซ็น(2552) 
 

2.2  แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
ความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์การต้องมีการ

ปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันระดับโลกตลอดเวลา ไม่เ ว้นแม้แต่องค์การภาครัฐที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการภาครัฐไปตามแนวทางการจัดการภาครัฐใหม่ท าให้ปัจจุบัน ค าว่า 
“การบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และกลยุทธ์ 
(Strategy)” ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในองค์การภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงองค์การภาครัฐเพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารกลยุทธ์ (ทศพร   
ศิริสัมพันธ์, 2539, น. 11, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2542, น. 20) ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
คาดการณ์อนาคตวางแผนลดความเสี่ยง เตรียมพร้อมและปรับปรุงตนเองให้อยู่ในต าแหน่งที่
สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์การต่อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่
ตลอดเวลา 

ค าว่า กลยุทธ์ “Strategy” มีรากฐานมาจากทางทหารในยุคสมัยกรีก ภาษากรีกใช้ค าว่า 
“Strategos” ซึ่งเกี่ยวข้องกับศัพท์ทางทหารและบทบาทของนายพลผู้น าทัพ (Boxall & Purcell, 
2008, P. 35; David, 2009, P. 54; Swart et al., 2005, P. 16) ถ้าเป็นค านามหมายความว่า “นายพล



41 

ผู้น าทัพ” ถ้าใช้เป็นค ากริยาหมายถึง “การวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรูด้วยการใช้ก าลังพล อาวุธ
ยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและผลที่ได้ คือ การได้รับชัยชนะ” (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 
2545, น. 2; ปกรณ์ ปรียากร, 2542, น.52) ปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า “ยุทธศาสตร์” แทนค าว่า “กลยุทธ์” 

โดยค าว่า“ยุทธศาสตร์” มาจากศัพท์วิชาการทางทหารที่มีใจความกว้างเป็นการมองใน
ภาพรวมหรือมหภาคมากกว่าค าว่า “กลยุทธ์” ซึ่งเป็นการมองในความหมายที่แคบกว่า กลยุทธ์ จึง
เป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ (ชัยยุทธ ชิโนกุล , 2539, น. 4) โดยน ามาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารธุรกิจซึ่งนิยมใช้ค าว่า กลยุทธ์ มากกว่า ยุทธศาสตร์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2545, น. 3) 

Mintzberg (1994, P. 23-32) อธิบายกลยุทธ์ในด้านการบริหารที่แตกต่างกันตาม
สถานการณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยใช้หลัก FIVE Ps หรือ 5 Ps ดังน้ี 

1. กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy is a Plan) หมายถึง เจตนารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่มี
การก าหนดวิธีการด าเนินงานล่วงหน้าและจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน ใกล้เคียงกับ Dessler (2005, P. 
13) ที่ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า หมายถึง แผนขององค์การที่จะสร้างความสมดุลระหว่างจุดแข็งและ
จุดอ่อนภายในกับโอกาสและอุปสรรคภายนอกเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2. กลยุทธ์ คือ การเดินหมาก (Strategy is a Ploy) หมายถึง การเดินเกมหรือการใช้อุบาย
ต่อรองที่จะเอาชนะหรือรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน 

3. กลยุทธ์ คือ รูปแบบ (Strategy is a Pattern) หมายถึง ความมุ่งหมายที่จะน าแผนไป
ด าเนินงานตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ 

4. กลยุทธ์ คือ ต าแหน่ง (Strategy is a Position) หมายถึง ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานภาพ
ขององค์การกับสภาพแวดล้อมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับช่องทางที่จะด าเนินการ 
เช่นเดียวกับ Katsioloudes (2006, P. 13) ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า เป็นวิธีการที่จะบรรลุความส าเร็จ
หรือแผนปฏิบัติการในการบริหารโครงการโดยเป็นการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ภายในขององค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

5. กลยุทธ์ คือ ความคิดเห็น (Strategy is a Perspective) หมายถึง ความคิดเห็นร่วมกัน
ภายในองค์การเกี่ยวกับค่านิยม วัฒนธรรมและปรัชญาต่างๆ เพื่อยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
Hitt, Hoskisson, and Ireland (2007, P. 4) อธิบายกลยุทธ์ว่า เป็นการบูรณาการและการประสานการ
ออกแบบการปฏิบัติเพื่อใช้ประโยชน์สมรรถนะหลักขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

David (2009, P. 44) ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า เป็นวิธีที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะ
ยาวขององค์การ ใกล้เคียงกับ Wit and Meyer (2005, P. 49) ที่ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า เป็นวิธี
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ เช่นเดียวกับ Ivancevich (2007, P. 44) ให้ความหมายกล
ยุทธ์ว่า เป็นตัวช้ีวัดการบริหารขององค์การเพื่อบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาวในฐานะที่เป็นแผนจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรขององค์การท่ามกลางการแข่งขันกล่าวโดยสรุปได้ว่า กลยุทธ์เป็นแผนแม่บทและ
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แผนปฏิบัติการที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวในอนาคตจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกกับสิ่งแวดล้อมภายในขององค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนซึ่งการที่องค์การจะมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในระยะยาว
อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) ที่แตกต่างจากการวางแผนโดยทั่วไป (Planning) เพราะค าว่า “กลยุทธ์” (Strategy) จะต้อง
เกี่ยวข้องกับการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคหรือภยันตราย 
และสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถขององค์การ 
(สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2542, น. 5) การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการอ้างอิงการสร้างกลยุทธ์ 
(สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, 2550, น. 4) เพราะผลของการวางแผนกลยุทธ์จะปรากฏออกมาเป็นกล
ยุทธ์ต่างๆ ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติน่ันเอง (ธงชัย สันติวงษ์, 2537, น. 59-62) ปัจจุบันการวางแผนกล
ยุทธ์ จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารกลยุทธ์หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการก าหนดกลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ Mondy 
(2008, P. 60) อธิบายการวางแผนกลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารระดับสูงก าหนด
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ภาพรวมขององค์การและวิธีการที่จะบรรลุผลส าเร็จ โดยแบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอน คือ (1) การก าหนดพันธกิจขององค์การ (2) การประเมินสภาพแวดล้อม (3) การก าหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะ เจาะจงหรือก าหนดทิศทางขององค์การ และ (4) การก าหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2543, น. 80) ให้ความหมายการวางแผนกลยุทธ์ว่า หมายถึง 
การวางแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์สิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในการ
วินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งการที่จะคาดการณ์ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ที่จะให้ได้ความคิดหรือวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการใช้สมองหรือเป็น “แบบฝึกหัดทาง
ปัญญา” (Intellectual Exercise) อันเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อก าหนดชุดของ
กิจกรรมที่จะน าไปปฏิบัติให้เหมาะสมท าให้องค์การอยู่ในฐานะที่ดีที่สุดและมีความพร้อมและ
สมรรถนะที่จะตอบสนองต่อการปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ (จิรโชค 
บรรพต วีระสย, 2541, น. 56) David (2009, P. 36) ให้ความหมายการบริหารกลยุทธ์ว่า เป็นศิลป์
และศาสตร์ของการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ความสามารถเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) การก าหนด
กลยุทธ์ (Strategic Formulation) รวมถึงการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว การก าหนดทางเลือกกลยุทธ์และการเลือก
กลยุทธ์ (2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) (3) การประเมินและควบคุมกล
ยุทธ์ (Evaluation and Control) ใกล้เคียงกับ สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (2550, น. 4) ที่ให้ความหมาย
การบริหารกลยุทธ์ว่า เป็นศาสตร์และศิลป์ของการสร้างกลยุทธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการ
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ประเมินกลยุทธ์ เพื่อท าให้องค์การสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ บางครั้งค าว่า การบริหารกลยุทธ์
ใช้เพื่ออ้างถึงการสร้างกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ 

Dess, Lumpkin, & Eisner (2007, P. 9-18) อธิบายการบริหารกลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการ 3 
ประการที่เกี่ยวข้องกัน คือ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการกระท ากล่าวคือ การบริหารกลยุทธ์ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ (1) การวิเคราะห์กลยุทธ์หรือการวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ รวมถึงการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การ เช่น บุคลากรที่มีความรู้ 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น (2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือการก าหนดกลยุทธ์ และ (3) 
การกระท าหรือการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นและการออกแบบ
องค์การเพื่อให้การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ 

Hunger and Wheelen (2006, P. 73-263) ให้ความหมายการบริหารกลยุทธ์ว่าหมายถึง ชุด
ของการตัดสินใจและการปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการจัดการซึ่งจะเป็นตัวก าหนดการด าเนินงานใน
ระยะยาวขององค์การ ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ (2) การก าหนดกลยุทธ์ บางครั้งหมายถึงการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาวเป็นการ
ก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และนโยบายขององค์การ (3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ (4) 
การประเมินผลและการควบคุม เช่นเดียวกับ จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546, 
น. 14) อธิบายการบริหารกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และข้อมูลส าคัญขององค์การเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแนวทางการด าเนินงานและควบคุมการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 

ดังน้ัน จึงกล่าวโดยสรุปความหมายและความสัมพันธ์ของการบริหารกลยุทธ์ การวางแผน
กลยุทธ์ และกลยุทธ์ ได้ดังน้ี 

การบริหารกลยุทธ์ เป็นกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารที่จะด าเนินงานในอนาคตเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่องค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 
ขั้นตอน คือ การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนโดยการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์
ที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์การกลยุทธ์ หมายถึง แผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การที่จะช่วยให้การปฏิบัติ งานบรรลุ วัตถุประสงค์ระยะยาวในอนาคตจากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกกับสิ่งแวดล้อมภายในขององค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน 
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แนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างการท า CSR กับกลยุทธ์ขององค์กร 
ส่วนใหญ่บริษัทต่างๆ จะมีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

และมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ แบบหน่ึง แต่แท้จริงแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ช่วย
ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น(Maignan,Ferrell, & Hult, 1999; Kulick, 1998; 
Freeman 1984, Porter, 1990). 

ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งที่วัดผลงานโดยดูจากความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
อย่างเช่น บริษัท CSR Asia ผู้เช่ียวชาญด้าน CSR ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลการฝึกอบรม การท า
วิจัย และการให้ค าปรึกษาทางด้านการท าธุรกิจแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย มีการด าเนินงานใน
ลักษณะกิจการด้านสังคมที่มีพลังขับเคลื่อนแบบกึ่งองค์กรด้านสังคมเมืองกับการให้ค าปรึกษาด้าน
การค้าอย่างเต็มรูปแบบ ใด้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการท า CSR ของบริษัทจด
ทะเบียนขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียแปซิฟิกใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยเรียกว่า “ 
The Asian CSR Barometer ” เป็นการเปรียบเทียบการด าเนินการของบริษัทขนาดใหญ่ในการท า CSR 
ด้านสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้าน CSR ทรัพยากรมนุษย์ บรรษัทภิบาล และการลงทุนเพื่อสังคม โดยบริษัท 
CSR Asia เช่ือว่าการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นส่วนส าคัญของการที่จะเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ดังน้ันประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ( CSR ) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้น าองค์กรทุกแห่งต้อง
ให้ความส าคัญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป (สยามธุรกิจ,2551) 

การท า CSR จึงนับเป็นการลงทุนที่อาจไม่ก่อผลทางตรงในระยะสั้น แต่เป็นการสร้างฐานความ
มั่นคงในระยะยาวส าหรับองค์กรที่มุ่งหวังความยั่งยืน ปัจจุบันจึงเห็นการเช่ือมโยงขององค์ความรู้เรื่อง 
CSR กับ Sustainability หรือความมั่นคงยั่งยืน ทั้งน้ีในการไปถึงซึ่งการประสบความส าเร็จขององค์กรน้ัน
มีกลยุทธ์ที่ส าคัญหลายแนวทาง เรียกได้ว่าเป็น Strategic CSR คือ การท าความดีอย่างมีกลยุทธ์ หรือสร้าง
ประโยชน์ต่างตอบแทน แบบได้ทั้งสองฝ่าย ( Win – Win ) ระหว่างองค์กรกับผู้ได้ประโยชน์จากกิจกรรม 
CSR การยกระดับการด าเนินงาน CSR ในองค์กร นอกจากจะสร้างประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิภาพผล
ให้กับสังคมแล้ว ในอีกด้านหน่ึงประโยชน์ยังจะกลับมาสู่ธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการลดความเสี่ยงที่
ธุรกิจจ าเป็นต้องเผชิญหน้า การวางกลยุทธ์ CSR ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบยังจะช่วย
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เพิ่มมากขึ้น การด าเนินงานกลยุทธ์ CSR ยังจะท าให้
น าไปสู่เป้าหมายของการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ระหว่าง “ ธุรกิจ ” และ “ สังคม ”อาทิ ตัวอย่าง 
บริษัท เบเยอร์ จ ากัด ผู้ผลิตสีงานไม้และสีทาอาคาร การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของ CSR ได้ถูก
ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เรื่องจากความส านึกในคุณค่าของธรรมชาติ รวมทั้งความตั้งใจจริงของคณะ
ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญและใส่ใจกับปัญหาดังกล่าว โดยได้ผนวก CSR ให้เป็นหน่ึงในนโยบายหลัก
ของบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อพิจารณาเทียบกับทฤษฎี
ของ Porter และ Kramer แล้ว พบว่ามีการผนวก CSR เข้ากับกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจในส่วนของการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ อาทิ โครงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมต่างๆ สีเบเยอร์คูล สีกันความร้อนรายแรกของเมืองไทยที่ได้พัฒนาจากผลงานวิจัยใน
โครงการอวกาศนาซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นส่วนผสมหลักร่วมกับผงสีคุณภาพเยี่ยม ท าให้มี
ความสามารถในการสะท้อนความร้อนได้กว่าร้อยละ 90 ช่วยประหยัดพลังงาน มีส่วนในการลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานต่าง  ๆและร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการลดโลกร้อน หรือสีงานไม้สูตรน้ าที่มีกลิ่นอ่อน ปลอด
จากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาร่วมกับบริษัทที่เป็น
ผู้น าเคมีระดับโลก ผลิตภัณฑ์ทั้งคู่เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการท าลายสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากน้ียังจัดงบประมาณบางส่วนเพื่อ
ใช้ส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ผ่านโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทของกลุ่มหนุ่ม – สาวชาวรั้ว
มหาวิทยาลัย ที่สร้างสรรค์งานค่ายดี  ๆเพื่อผู้ขาดแคลนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง
โรงเรียนให้กับเด็ก  ๆในชุมชนที่ห่างไกลและชุมชนเมืองที่ยังขาดแคลน รวมถึงการร่วมมือด้าน CSR กับ
พันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในหลาย  ๆด้านรวมไปถึงการลดภาวะโลกร้อนและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย(ประชาชาติธุรกิจ, 2551) ครั้งน้ี อธิปไตยและความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

2.3 แนวความคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เป็นแนวคิดที่มีผู้ให้นิยามไว้อย่างกว้างขวาง หลาย

ท่าน แต่ส าหรับในการศึกษาน้ีเลือกวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตามทฤษฎี
ของ Thomas  R. Dye และ James E. Anderson  เป็นหลัก 

Thomas R. Dye (1984, p. 1) กล่าวว่า  ให้ความหมายไว้ว่า  นโยบายสาธารณะ  คือ  สิ่งที่
รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า  ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าจะครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ  
ทั้งหมดของรัฐบาล  ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร  และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส  อาทิเช่น  การ
ควบคุมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมและความพยายามในการขจัดความขัดแย้งกับสังคมอื่น ๆ  
เป็นต้น  และมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าบรรลุเป้าหมายด้วยดี  ในการ
ให้บริการแก่สมาชิกในสังคม 

James E. Anderson (1977, p. 98 - 104) นโยบายสาธารณะอาจได้รับการพัฒนาโดย
หน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือองค์การเอกชนที่อาจมีอิทธิพลตอ่
การพัฒนานโยบายของรัฐก็ได้ จ าแนกให้เห็นว่านโยบายสาธารณะมีลักษณะส าคัญ ดังน้ี 

1. นิยามของนโยบายสาธารณะจะต้องเช่ือมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะกับการกระท า
ให้บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าการก าหนดให้เป็นไปตามโอกาสที่จะเป็นไปได้  นโยบายสาธารณะ
ภายใต้ระบบการเมืองสมัยใหม่มิได้เสนอขึ้นลอย ๆ  แต่ถูกก าหนดขึ้น  เพื่อบรรลุเป้าหมายทที่
เฉพาะเจาะจงหรือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน(Accomplish Specified Goal or Produce Definite  
Results)  ถึงแม้ว่านโยบายสาธารณะจะไม่ประสบความส าเร็จเสมอไปก็ตาม  แต่ข้อเสนอนโยบาย
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สาธารณะอาจเป็นแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ในฐานะที่เป็นสมมติฐานที่จะน าไปสู่การกระท าที่
เฉพาะเจาะจง  เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึง อาทิเช่น  เพื่อการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร  
รัฐบาลอาจให้การอุดหนุนการเกษตร และควบคุมการผลิต เพื่อมิให้ผลผลิตล้นตลาด โครงการน้ีอาจ
ช่วยให้เกษตรกรบางส่วนได้รับรายได้เพิ่มขึ้นแต่มิใช่เกษตรกรทั้งหมด 

2. นโยบายสาธารณะประกอบด้วยจ านวนชุด (Courses) หรือแบบแผน (Patterns) ของการ
กระท าที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเน่ืองมากกว่าการแบ่งแยกหรือการใช้ดุลยพินิจ
ตัดสินใจเฉพาะกรณี  นโยบายสาธารณะครอบคลุมไม่แต่เพียงการตัดสินใจผ่านกฎหมายหรือการ
ก าหนดระเบียบส าหรับกรณีบางกรณีเท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงการตัดสินใจที่เป็นผลผลิตตามมาโดย 

มุ่งที่จะก่อให้เกิดการ อาทิ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการประกอบ
อุตสาหกรรมตามกฎหมาย  ปี  ค.ศ. 1970  ของสหรัฐอเมริกา มิได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยตามวิชาชีพ  ค.ศ. 1970  แต่เป็นการพิจารณาก าหนดขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติเป็นไปโดยสมบูรณ์โดยการออกกฎระเบียบต่าง ๆ   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่างแท้จริงโดยครอบคลุมทั้งระเบียบการบริหาร  การตีความ  การ
ตัดสินใจของตุลาการ  การอธิบายรายละเอียด  และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เฉพาะโดยตรง 

3. นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนโยบาย  (Policy  Demands)  
ของประชาชน  หรือต่อผู้ที่อ้างถึงสิ่งที่ต้องกระท าหรือไม่กระท า  ต่อประเด็นสาธารณะบางประเด็น
ที่น าเสนอโดยเอกชนอื่น ๆ  ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์  หรือข้าราชการหน่วยอื่นๆ  ต่อข้าราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องให้เกิดการกระท าตามข้อเรียกร้อง ค าประกาศ
นโยบาย  ในลักษณะหน่ึงก็คือการแสดงออกที่เป็นทางการ  หรือการระบุความชัดเจนของนโยบาย
สาธารณะรูปธรรมของค าประกาศเหล่าน้ี ได้แก่ พระราชบัญญัติมติคณะรัฐมนตรี  พระราชก าหนด  
กฎกระทรวง  ระเบียบปฏิบัติ  หรือความเห็นของตุลาการ  รวมทั้งค าประกาศหรือค าปราศรัยของ
ผู้น ารัฐบาลโดยระบุถึงความตั้งใจของรัฐบาล เป้าหมายและสิ่งที่ต้องการกระท าให้ปรากฏเป็นจริง 

4. นโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกระท าจริงๆ  มิใช่แต่เพียงเรื่องที่ตั้งใจ
จะกระท า  หรือสิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่พูดว่าจะกระท าเท่าน้ัน ในประเด็นน้ีจะพิจารณาหรือให้ความใน
ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการกระท าของรัฐบาลเป็นส าคัญ  เพราะถ้าไม่มีการกระท าก็จะไม่มีผลลัพธ์
เกิดขึ้นแต่อย่างใด 

5. นโยบายสาธารณะอาจมีลักษณะทางบวกหรือทางลบก็ได้  (Positive or Negative)  
กล่าวคือ  นโยบายบางนโยบายอาจก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนให้บรรลุผล อาทิเช่น  
นโยบายก าจัดขยะโดยใช้เตาเผาปลอดมลพิษ เป็นต้น ลักษณะนโยบายเช่นน้ีถือเป็นนโยบาย
ทางบวก  แต่ในบางกรณีหน่วยงานของรัฐอาจตัดสินใจไม่กระท าอะไรเลย  ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ควร
จะกระท า  อาทิเช่น  การก าหนดให้เทศบาลทุกเขตต้องจัดท าหรือเตรียมแผนจัดท าระบบบ าบัด      
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น้ าเสียในเขตชุมชนเทศบาล  เป็นต้น  การไม่กระท าดังกล่าวถือว่าเป็นนโยบายทางลบ  เพราะจะท า
ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแสดล้อมของชุมชนเทศบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น 

6. นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นนโยบายทางบวก  โดยทั่วไปจะปรากฏในลักษณะของ
กฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  อาทิเช่น  กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายควบคุม  การน าเข้า
สินค้า  และกฎหมายควบคุมความเร็วของรถยนต์บนทางด่วน  เป็นต้น  หากผู้ใดฝ่าผืนกฎหมาย
เหล่าน้ี  จะต้องถูกปรับหรือถูกลงโทษ  ซึ่งหมายความว่า นโยบายสาธารณะมีผลบังคับให้ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายในขณะที่เอกชนไม่มีอ านาจดังกล่าว 

นอกจากน้ีนักวิชาการอีกหลายท่านได้สรุปเกี่ยวกับความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ(public  policy)ไว้ค่อนข้างชัดเจน และสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังน้ี  

David  Easton  (1953, P. 129) ให้ทัศนะว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง อ านาจในการ
จัดสรรค่านิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ที่มีอ านาจในการจัดสรร  ก็คือ  รัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาล
ตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก  “การจัดสรรค่านิยมของสังคม” และได้ขยาย
ความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของระบบการเมือง  (Political  System)  ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
อ านาจสั่งการ (Authorities)  ได้แก่  ผู้อาวุโสทางการเมือง  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ตุลาการ นัก
บริหาร  ที่ปรึกษาประมุขของประเทศ  และผู้น าทางการเมืองอื่น ๆ  ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่ รู้จักและ
ยอมรับในระบบการเมือง บุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายให้สอดคล้อง
กับค่านิยมของสังคมโดยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

Ira  Sharkansky  (1970) ให้นิยามนโยบายสาธารณะไว้ว่า  นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรม
ที่กระท าโดยรัฐบาล  ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล  อาทิเช่น การจัดการศึกษา การจัด
สวัสดิการ  และการก่อสร้างทางหลวงโดยรัฐ  รวมทั้งข้อก าหนดและระเบียบในการควบคุมและ
ก ากับการด าเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งมวล ตลอดจนการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  อาทิเช่น  การรักษาความสงบเรียบร้อยของต ารวจ การตรวจสอบราคาสินค้า การ
ควบคุมการจ าหน่ายยาและอาหาร  เป็นต้น 

นอกจากน้ี  นโยบายสาธารณะยังหมายรวมถึงการเฉลิมฉลองของรัฐพิธีต่างๆ อาทิเช่น การ
เฉลิมฉลองวันชาติ  วันกองทัพ  วันเฉลิมพระชนพรรษาขององค์พระประมุข  เป็นต้น 

นโยบายสาธารณะ นอกจากจะครอบคลุมกิจกรรมภายในประเทศทั้งหมดแล้วยังครอบคลมุ
กิจกรรมต่างประเทศทั้งหมดอีกด้วย  อาทิเช่น  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ความร่วมมือกับ
องค์การระหว่างประเทศ  การรวมตัวเป็นกลุ่มองค์การระหว่างประเทศ  และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  เป็นต้น 

ส าหรับความหมายที่นักวิชาการของไทยได้เสนอไว้ก็ออกไปในแนวทางเดียวกันอาทิ อมร  
รักษาสัตย์   ที่ว่า “นโยบายน้ันคือ การสนองตอบต่อปัญหาต่างๆ”  (อมร รักษาสัตย์,2542)และ
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จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ ที่กล่าวว่า “นโยบาย คือแนวการด าเนินงาน (Course  of  Action) ซึ่ง      
ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ได้เลือกขึ้นมาจากหนทางที่จะด าเนินงาน (จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2522) 

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Approach) 
การวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Approach) 
ในการศึกษาน้ีจะกล่าวถึงตัวแบบเชิงระบบในการการวิเคราะห์การก าหนดนโยบาย

สาธารณะตามทฤษฎีของ Easton เป็นหลัก 
David Easton (1965) กล่าวว่าแนวคิดน้ีมีต้นก าเนิดมาจากนักชีววิทยา ที่บอกว่าชีวิตจะด ารง

อยู่ได้ องค์ประกอบในชีวิตต้องท างานอย่างเป็นระบบ ในปัจจุบันการวิเคราะห์แนวระบบเป็นการ
วิเคราะห์ที่ใช้กันใน วิชาต่างๆ มากมายหลายวิชา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
เป็นต้น และในวิชาสังคมศาสตร์อื่น ๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

สมบัติ ธ ารงธัญวงค์  (2546) ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์การเมืองแนวระบบไว้ใน
หนังสือ การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา ว่าการวิเคราะห์การเมืองแนวระบบเป็นเครื่องมือ
หน่ึงในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมต่างๆ ได้พอสมควร ตลอดจนสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Change) และการพัฒนาทางการเมือง (Political 
Development) ว่าอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร  

และตามตามทฤษฎีของ Easton ระบบจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีหน้าที่
เฉพาะของตนเอง ที่ต้องท าให้สมบูรณ์ และต้องท าหน้าที่ประสานกับองค์ประกอบอื่น กรอบการ
วิเคราะห์ ระบบการเมือง (Political  System) การเมืองจะด ารงอยู่เหมือนสิ่งมีชีวิต (Political Life) 
ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ต่างมีหน้าที่
เฉพาะของตนเอง ที่ต้องท าให้สมบูรณ์ และต้องท าหน้าที่ประสานกับองค์ประกอบอื่น 

 

ภาพประกอบที่ 8 ระบบการเมือง  (Political  System) 
ที่มา : ปรับปรุงจากตัวแบบระบบการเมืองของเดวิด อสีตัน (David Easton, 1965: 32) 
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ตามภาพประกอบที่ 8  นโยบายสาธารณะต่างๆ (Conversion Process) ท าหน้าที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม (Environment) และสิ่งแวดล้อมกับระบบการเมืองจะเป็นแบบพลวัต (Dynamic) 

ระบบการเมือง (Political System) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย (Sub- System) ได้แก่ 
สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  

ความต้องการ (Demand) เช่นความต้องการทางสังคมเรื่องการศึกษา สาธารณะสุข        
สวัสดิภาพ 

การสนับสนุน (Support )ได้แก่ การสนับสนุนในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมาย
ภาษีอากร  เช่น ในกรณีการศึกษา จะพบว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดความ
ต้องการแรงงานฝีมือที่มีความรู้มากขึ้น จึงเรียกร้องให้รัฐบาลขยายการศึกษาให้มากขึ้น จาก 6 ปี 
เป็น 9 ปี โดยระบบการเมืองเป็นผู้พิจารณาการขยาย การศึกษา มีการส่งผ่านความต้องการผ่าน
ระบบการเมืองหลายทาง เช่น สมาคมผู้ปกครอง กลุ่มธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ พรรคการเมือง 
ฯลฯ ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาภายใต้ระบบการเมือง (รัฐบาล)จึงเป็นผู้ตรวจสอบ และกลั่นกลอง เมื่อ
เห็นว่าท าได้แต่ต้องใช้งบประมาณมากขึ้น  เมื่อมีการเสนองบประมาณ กระทรวงการคลังจะมาดูแล 
พิจารณา เรื่องการหารายได้ เช่น เรื่องการเก็บภาษี เมื่อเห็นว่าเป็นไปได้ รัฐบาลจะสามารถบัญญัติ
กฎหมาย ว่าด้วยการขยายศึกษาภาคบังคับ (Output)  

กรณี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยสภาพแวดล้อมใน ปี พ.ศ. 2538 ในสมัยนาย
ชวน  หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่หน่ึง ได้เกิดความจ าเป็นทางด้านต่างๆ กล่าวคือ มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ซึ่งสรุปเป็นด้านต่างๆ 
ได้ดังน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มี
ความรู้มากขึ้น 

2. ด้านสังคม  เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อยซึ่งมักจ าเป็นต้องออกหางานท าก่อนวัยอันควรทั้งๆ ที่ยังขาดความรู้และทักษะในการ
ท างานจึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงานเด็ก   นอกจากน้ีเด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามักเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  

3. ด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  แต่รัฐบาลก็
มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานตามกิจกรรมตามภาระหน้าที่อีก
หลาย ๆ ด้าน  ท าให้รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรเงินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มที่   
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เพื่อสนองตอบความ จ าเป็นดังกล่าว ควรส่งเสริมให้ผู้อยู่ในวัยศึกษาได้รับการศึกษาสูงขึ้น
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันกับผู้มีฐานะดี   

ซึ่งคณะรัฐมนตรีในสมัยน้ันได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
เห็นชอบหลักการโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่
นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา ตามหลักการที่กระทรวงการคลัง 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และทบวงมหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน
พิจารณา   

โดยที่รัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาในสังคมด้วยการให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาส จึงได้
สนับสนุนด้านการเงินจ านวนสามพันล้านบาท ให้เริ่มด าเนินการโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539  

 

2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis 
Albert Humphrey เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พัฒนาเทคนิค การวิเคราะห์สวอต  

(SWOT Analysis) เน่ืองจากเป็นผู้น าในคณะวิจัย (คศ. 1960-1970) ท าการวิจัยกับผู้บริหารของ
บริษัทต่างๆในนิตยสาร Fortune 500 ของสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจัยน้ีสุดท้ายได้ออกมาเป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการรูปแบบหน่ึงทีมีช่ือว่า Team Action Model (TAM) ที่ให้แนวทางแก่ผู้บริหารใน
ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลง (Change Management) (Hill, T. & R. Westbrook,1997) โดยเครื่องมือ
ที่เรียกว่า SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กรหรือโครงการ 
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างานขององค์กร(Albert 
Humphrey, 1960 อ้างถึงใน Dealtry, R., 1992) ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังน้ี (ณรงค์วิทย์ แสนทอง , 2551, น. 22-23)    

1.  ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  

เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็ง
ด้านการเงินจุดแข็งด้านการผลิตจุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคลองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ในการก าหนดกลยุทธ์ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย 
ภายในเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของ 

องค์กรซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาน้ัน 
2.  ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึงโอกาสเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม 
ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรโอกาส  

แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่จุดแข็งน้ันเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายในผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสน้ัน 

2.2 T มาจาก Threats หมายถึงอุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอกซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัด

อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
สามารถแสดงรายละเอียดดังน้ี  

ภาพประกอบที่ 9  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis Framework) 
ที่มา  Bradford and Duncan (2000) 
 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมขององค์กร  เช่น  ทรัพยากรทางการเงิน  เครื่องจักร  อาคาร สถานที่   บุคลากร  และการ
ด าเนินการต่างๆ ภายในองค์กร ทุก ๆด้าน (สุพานี สฤษฏ์วานิช, 2553, น.50)โดยอาจน าเครื่องมือ
หรือ Model ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น Seven-S  Framework  of  McKinsey 
มาร่วมพิจารณาด้วย  โมเดลน้ีถูกสร้างขึ้นมาด้วยหลักการที่ว่าต้องการให้องค์กรได้เกิดความเข้าใจ
ว่าแต่ละปัจจัยน้ันมันสัมพันธ์กันอย่างไร ในความสัมพันธ์น้ีองค์กรจะต้องปรับแนวทางของแต่ละ
ตัวให้มีความสมดุล และเสริมซึ่งกันและกัน   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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  Seven-S  Framework of  McKinsey น้ี Thomas J. Peter & Robert H. Waterman ได้เสนอ
ไว้ใน หนังสือ In search of Excellence ในปี ค.ศ. 1980 โดยได้เสนอการวิจัยการเทียบเคียงข้อมูล
ของบริษัทช้ันน ากว่า 60 บริษัทด้วยเกณฑ์การประเมินเดียวกัน ซึ่งปรากฏผลว่ามีบริษัทเพียงจ านวน
หน่ึงที่ได้ช่ือว่าเป็นบริษัทช้ันเลิศ (Excellence Companies) ซึ่งมีความโดดเด่นอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
ด้านนวัตกรรม และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยกรอบแนวคิดพื้นฐานที่น ามาใช้ในการคัดสรร
บริษัทต่าง ๆ น้ัน เรียกว่า McKinney 7-S Framework ซึ่งกรอบแนวคิดประกอบด้วยปัจจัย 7 
ประการในการประเมินองค์การ โดยในระยะต่อมาได้รับการยอมรับและน าไปใช้อย่างกว้างขวาง 
และในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์การในส่วนของ SWOT ในด้าน
ของปัจจัยภาพในว่าองค์การน้ันๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร แผนภาพข้างล่างน้ีเป็น 
Model ของ McKinney 7-S Framework ซึ่งจะเห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังน้ี  

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามแนวคิด 7 S ของแมคคินซีย ์
ที่มา: Peter, Thomas J and Robert H. Waterman Jr (1980) In search of excellence. New York:  
         Herper & Row Publisher. 
 

1. กลยุทธ์ขององคก์ร (Strategy) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ 

อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะน้ี เป้าหมายขององค์กรคือจุดใด พันธกิจคืออะไร พันธกิจควรจะเป็น
อะไร และใครเป็นผู้รับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร ก าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และ
เป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 
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2. โครงสร้างองค์การ (Structure) 
โครงสร้างคือสิ่งที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหน้าที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้

เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึง การจัดระบบ
ระเบียบให้กับบุคคล ตั้งแต่ 2-คนขึ้นไป-เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้-เน่ืองจากองค์กรในปัจจุบันมี
ขนาดใหญ่-การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน
หรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้นอกจากการจัด

โครงสร้างที่ เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการท างาน (Working System) ก็มี
ความส าคัญยิ่ง  อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply 
System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

4. บุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะ

ประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Managementการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรน้ันควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์
องค์การที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์การจะด าเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนด
คุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้าน

หลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถ
ปฎิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบเช่น ด้านการเงิน ด้าน
บุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรมเพิ่มเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือ
ความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) น้ันอาจเป็นความสามารถที่ท าให้พนักงาน
น้ันๆโดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่ง
องค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน 

6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหน่ึงของ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
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หรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ
เช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น  

7. ค่านิยมร่วม (Shared values) 
ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของ

ระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่า
วัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเช่ือ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญา
เพื่อทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเช่ือจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้
ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือเหล่าน้ันจะก าหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรม
ประจ าวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเช่ือได้ถูกยอมรับทั่วทั้ งองค์กรและบุคลากร
กระท าตามค่านิยมเหล่าน้ันแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในการประเมินสมรรถนะของ
องค์การถือว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา เน่ืองจากจะท าให้เราได้
รู้สภาพความเป็นจริงว่าองค์การของเรามีสมรรถนะอย่างไร อาจเปรียบได้กับการตรวจร่างกายของ
คนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแร็งและสมบูรณ์ และค้นหาโรคภัยต่างๆ ในกรณีองค์การก็
เช่นเดียวกัน การค้นพบจุดอ่อนก็เปรียบการค้นพบโรคที่จ าเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาให้หาย
หรือทุเลาลงไป เพื่อพร้อมที่จะด ารงอยู่อย่างมั่นคงและสามารถไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้ให้ได้น่ันเอง 

  ส าหรับการวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามขององค์กร สามารถใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป(General Environment) ปกตินิยมใช้หลักที่เรียกว่า การวิเคราะห์ 
PEST (PEST Analysis) หรือ “STEP Analysis”เป็นวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนเพื่อหาประเด็นที่ควรจะก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อแก้ไขและปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
น้ันๆ "PEST Analysis" มาช่วยสร้างความเช่ือมั่นในการวิเคราะห์ได้ เพื่อให้ปัจจัยภายนอก เช่น 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของรัฐบาลใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหรือ
พันธกิจขององค์กรซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี (Thompson, J. And Martin, F., 2010) 

(1.1) การเมือง (Political Component = P) 
เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิง

ลบต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น 
-  นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย   มติคณะรัฐมนตรี 
และกฎระเบียบต่างๆ 

-  ความมั่นคงของรัฐบาล 
-  บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง 
-  ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 
-  พฤติกรรมทางการเมือง 
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- กลุ่มผู้มีอิทธิพล / เครือข่ายพันธมิตร 
 ฯลฯ 
(1.2)   เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้งใน

และระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร อาทิ 
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
- ผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
- การค้าระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน 
- อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
- อัตราการว่างงาน 
- ภาวะการจ้างงานและค่าแรง 
- การลงทุนภาคเอกชน 
- อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา 
- ราคาน้ ามันดิบ 
- ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล 
- หน้ีสาธารณะ เงินคงคลัง 
- การเงินการธนาคาร 
- สภาพปัญหาของสาขาการพัฒนา / บริการ 
 ฯลฯ 

 

 (1.3)   สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร อาทิ 
- ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชากร 
- จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมและวัฒนธรรม 
- แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ 
- คุณภาพชีวิต 
- ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม 
- สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
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- โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร 
- ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 
 ฯลฯ 
 (1.4)   เทคโนโลยี (Technological Component = T) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน เช่น 

การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ  

ดังภาพประกอบที่ 11  

 
 
ภาพประกอบที่ 11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (STEP Analysis) 
ที่มา Oxford Learning Lab (2012). PESTLE - Macro Environmental Analysis. (ออนไลน์). 

เข้าถึงได้จาก:http://www.oxlearn.com/arg_Marketing-Resources-PESTLE---Macro-
Environmental-Analysis_11_31 
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2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ความเป็นมา 

โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2538 ในสมัย         
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีในสมัยน้ันได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2538 เห็นชอบหลักการโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา ตามหลักการที่
กระทรวงการคลัง  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสังคม และ
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา  (จารุวรรณ เป็งมล, 2548) 

โดยที่รัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญอย่ างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์( Human 
Resource)  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในตลาดโลก เพิ่มการกินดีอยู่ดีของสังคม ลดความแตกต่างระหว่างสังคมและ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาในสังคม ด้วยการให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่
ด้อยโอกาส ให้เริ่มด าเนินการโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2539  โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นด้วยเหตุผลและความจ าเป็นทางด้าน
ต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี (กระทรวงการคลัง, 2543) 

1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว 
2) ปัจจัยทางด้านสังคม  เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มาจาก

ครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งมักจ าเป็นต้องออกหางานท าก่อนวัยอันควรทั้งๆ ที่ยังขาดความรู้และ
ทักษะในการท างานจึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงานเด็ก   
นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามักเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ  

3) ปัจจัยทางด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่
หน่วยงานต่างๆ  เพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มาก  แต่รัฐบาลก็มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานตามกิจกรรม
ตามภาระหน้าที่อีกหลายๆ ด้านท าให้รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรเงินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
อย่างเต็มที่ ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาเท่าที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่สถานศึกษา
ของรัฐบาลเพื่อจัดการและพัฒนาในด้านการศึกษา โดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน
นักศึกษาโดยตรงแต่อย่างใด สมควรที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ที่ด้อยโอกาสได้กู้ยืมเงินจากรัฐบาลเพื่อใช้จ่ายในทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน  
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และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มด าเนินการกองทุนใน
ลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  ตามนัยมาตรา   12   แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491  กองทุนฯ จึง
เริ่มเปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา  2539 ด้วยงบประมาณประจ าปีจ านวนกว่า 3,652 ล้านบาท และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็น รายปีตามความจ าเป็น โดยมีหลักการพื้นฐานว่า “เพื่อให้
เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ส าหรับศึกษาต่อตั้งแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ รวมทั้ง
การศึกษานอกระบบ ต่อเน่ืองจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร และประเภทที่ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องช าระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ าเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว” 

ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาน้ันเอื้อประโยชน์แก่นัก เรียน 
นักศึกษา ที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง  
ตั้งแต่น้ันมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงถือเป็นแหล่งทุนที่รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาโดยมุ่งให้กู้ยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่แม้กองทุนฯ จะสามารถปล่อยกู้
ได้มาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้ได้รับเงินกู้ถือเป็น
เพียงร้อยละ 40 ของผู้ที่ยื่นขอกู้ยืม (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2543) และเยาวชนไทยที่
ยากจน (ตามเกณฑ์เส้นความยากจนของไทย) มีโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับอุดมศึกษาเพียงสี่รายใน  
หน่ึงร้อยราย  เท่าน้ัน ทั้งน้ีจากการส ารวจได้ข้อมูลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา เป็นสาเหตุหลัก 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546) อีกทั้งผลการศึกษาของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดย Adrian Ziderman และคณะ ยังพบว่า
กองทุนฯ มีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  การคัดเลือก (Screen) ความเท่าเทียมกันของการ
ได้รับเงิน และการด ารงอยู่ด้านการเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2544 ) 

ในขณะเดียวกันจากการที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ช่วยเพิ่มพูนรายได้และยกสถานภาพ
ทางสังคมให้แก่ผู้เรียน และในส่วนของภาคเอกชน และประชาชนเองก็ได้เห็นคุณค่าของการเรียน
ในระดับอุดมศึกษา จึงท าให้ความต้องการเข้ารับการศึกษาระดับน้ีเพิ่มขึ้น ท าให้สถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนจ านวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี แก่ผู้เรียน
ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็ยิ่งท าให้มีผู้จบระดับมัธยมปลายที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ในขณะที่รัฐมีงบประมาณจ ากัดในการรองรับการขยายตัวและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาทั้งระบบเพื่อระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
ของสังคมมาใช้ และท าให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของ
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ประเทศและสังคม ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดความเสมอภาพและเป็นธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งให้การบริการการศึกษาเป็นไปอย่าง
เสมอภาค เป็นธรรม คุณธรรมและประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล
ของข้อกฎหมายใหม่ๆ อาทิ ทางการปรับเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่การบริหารที่เป็นอิสระ
จากระบบราชการมากขึ้น(จารุวรรณ เป็งมล,  2548) 

จนมาถึงรัฐบาลในสมัย พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี  (พ.ศ. 2547) จึงมีการ
ทบทวนการจัดสรรและปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมให้มีประสิทธิภาพ 
โดยให้ปรับเปลี่ยนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน ไปเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income Contingent Loan : ICL)และใช้กองทุนใหม่ดังกล่าวให้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นได้ อันเน่ืองมาจากในรัฐบาล
ชุดดังกล่าว ได้เล็งเห็นว่า องค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนจัดการการศึกษา ประการหน่ึงคือ
องค์ประกอบด้านทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาดังน้ันการจัดสรรการเงินด้านการศึกษาให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ และหลักการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ดังน้ี (จารุวรรณ เป็งมล, 2548) 

1. รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือจัดการศึกษา (Provider of  Educational Services) 
มาเป็นผู้สนับสนุน (Promoter) ผู้ก ากับดูแล (Regulator) และผู้ก าหนดนโยบาย (Policymaker)  

2. ใช้กลไกทางการเงินมาเป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการศึกษา โดยลดการ
สนับสนุนแบบ Supply Side (สถานศึกษา) มาเป็นแบบ Demand Side (ผู้เรียน) มากขึ้น 

3. การอุดหนุนผู้เรียนผ่านด้านอุปสงค์ Demand Side financing ควรใช้หลักเท่าเทียมกันทั้ง
สถานศึกษารัฐ และเอกชน  

4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษามากขึ้นตามสัดส่วนที่ผู้เรียน
จะได้รับส่วนบุคคล 

5. เน่ืองจากการศึกษาเป็นบริการสาธารณะค่าใช้จ่ายของรัฐที่ลดลงเน่ืองจากผู้เรียนรับภาระ
ที่มากขึ้นน้ันให้น ามาพัฒนาการศึกษาเช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การให้ทุนให้เปล่า         
เป็นต้น 

6. รัฐยอมให้สถานศึกษาเก็บค่าเล่าเรียนได้ตามหลักการคุ้มทุน (Cost  Recovery)ยกเลิก
เพดานค่าเล่าเรียน 

7. รัฐจัดให้มีทุนกู้ยืมเงินเรียนส าหรับผู้ที่ประสงค์เรียนทุกคน และจัดทุนให้เปล่าให้แก่      
ผู้ยากจน 

8. ปรับประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยยุติการให้กู้ยืมใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กู้ยืมเฉพาะระดับอุดมศึกษา 

9. ใช้หลักเท่าเทียมกันทั้งสถานศึกษารัฐ และเอกชน ในแง่ของกฎหมายและภาษีต่างๆ 
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10. ให้สถานศึกษามีการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้นตามหลักเสรีนิยม
และให้มีการจัดการการบริหารที่ดี (Good Governance) 

11. ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับผิดชอบด าเนินการบริหารกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) และกองทุนให้เปล่า 

12. ให้กรมสรรพากรท าหน้าที่ด้านการช าระเงินกู้ 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 จึงได้มีการกู้ยืมโดยกองทุน กรอ. ซึ่งมีสโลแกนที่ติดปากทุกคนใน

ขณะน้ันว่า อยากเรียนต้องได้เรียนหรือ เรียนก่อนผ่อนทีหลังโดยถอดสลักเรื่องเกณฑ์รายได้ ขั้นต่ า
ของครอบครัว และเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่ารวยหรือจน หากมีความสามารถ เรียนอุดมศึกษาได้ ก็
มีสิทธิกู้เงินเรียนได้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างกว้างขวาง (ทีมการศึกษา ไทยรัฐ,  2551) แต่ ต่อมา
รัฐบาลในสมัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ก็มีมติยุบเลิก กองทุน กรอ. หันกลับไปใช้ 
กองทุน กยศ.ตามเดิม แต่ก็ยังให้สิทธิผู้กู้ปี พ.ศ. 2549 ได้กู้ กรอ.ตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไป จนกว่าจะ
จบการศึกษา หรือหากใครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กรอ. จะย้ายมากู้ กยศ.แทนก็ได้ 

จากน้ันในปี พ.ศ.2551 รัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้กลับมา
ด าเนินการกองทุน กรอ. อีกครั้ง แต่ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ โดย กรอ.ปี พ.ศ.2551 น้ัน ผู้ที่จะกู้ได้
จะตอ้งเรียนในสาขาที่ก าหนด ซึ่งได้แก่ สาขาขาดแคลน หรือ สาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ส่วน กองทุน กยศ. ปี 2551 ก็มีการแก้ไขเกณฑ์ส าคัญอีกประการหน่ึงคือ ขยายเพดาน
รายได้ขั้นต่ าของครอบครัว จากเดิมที่ก าหนดไว้ที่ 150,000 บาทต่อปี เป็น 200,000 บาทต่อปี และ
เริ่มใช้ทันทีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 

หลังจากปี 2551 กองทุน กยศ. ยังด าเนินการ กองทุน กยศ.และ กรอ. ควบคู่กันไป 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และกระแสข่าวการโยกย้ายให้กองทุนฯ ไปอยู่ในก ากับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บ้างเล็กน้อย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติในแต่ละปีโดยปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงด าเนินการ
ในก ากับของกระทรวงการคลัง และมีกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลในการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท าหน้าที่บริหารจัดการเงิน
ให้กู้ยืมทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2544ได้มีการย้ายส านักงานตั้งอยู่ที่กรมบัญชีกลาง มายังส านักงานแห่งใหม่ 
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ จวบจนปัจจุบัน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งด าเนินการมาแล้วเป็นเวลา 18 ปี ได้ให้เงินกู้ยืมกับ
ส าหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สายสามัญและอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 3 แสนล้านบาท มีผู้กู้ยืมทั้งสิ้น 3.5 
ล้านราย โดยกองทุนฯมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐบาลในก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง (กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2555) 
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ภาพประกอบที่ 12 แสดงการบริหารกองทุน กยศ. และ กรอ. 
ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา .(2554) 

 

วัตถุประสงค์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่า

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด าเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสาย
อาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกส าคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยาย
โอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

 

วิสัยทัศน์ 
"เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน" 
พันธกิจ 
1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่ เป็นความ

ต้องการหลักและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
2. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การด าเนินการ 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจขององค์การให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกลยุทธ์กลยุทธ์ 
1.1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม 

1.1.1 ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ กระบวนการให้กู้ยืมเงินและการช าระหน้ี 
1.1.2 จัดท าระเบียบ ประกาศ เพื่อรองรับ พรบ. ใหม่ 
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1.1.3 สื่อสารและท าความเข้าใจเรื่องการให้กู้ยืมและการช าระหน้ี ตาม พรบ. ใหม่ 
1.2 ขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบัน 

1.2.1 ด้านการให้กู้ยืม 
1.2.1.1 จัดท าแนวทาง หลักเกณฑ์ และกรอบวงเงินให้กู้ยืมประจ าปี 
1.2.1.2 อบรมสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนใหม่  
1.2.1.3 จัดสัมมนาสถานศึกษาประจ าปีก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ 
1.2.1.4 จัดท าคู่มือส าหรับสถานศึกษาและผู้กู้ยืม 
1.2.1.5 จัดท าหลักสูตร/ฝึกอบรม เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมเห็นคุณค่าของเงินกู้ยืม 
1.2.1.6 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” โดยจะให้

นักเรียน/นักศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายถึงระดับปริญญาตรี 

1.2.2 ด้านการช าระหน้ี 
1.2.2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงลึกกับภาคส่วนต่างๆ ในการช าระคืนเงิน 
1.2.2.2 ให้ความรู้เรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลกับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน

กองทุนในสถานศึกษา และผู้กู้ยืม 
1.2.2.3 ร่วมมือกับองค์การนายจ้างในการสร้างจิตส านึกให้พนักงานช าระหน้ีคืนกองทุน 
1.2.2.4 แจ้งภาระหน้ีในช่วงปลอดหน้ี 
1.2.2.5 ปรับเปลี่ยนการช าระหน้ีจากรายปีเป็นรายเดือน 
1.2.2.6 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องร้องด าเนินคดี 
1.2.2.7 ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ค้างช าระ 4 ปี 5 งวด 
1.2.2.8 ด าเนินการบังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ไม่ช าระหน้ีตามค าพิพากษา 
1.2.2.9 ปรับปรุงสัญญากู้ยืมเงินเพื่อให้ผู้กูย้ืมยินยอมเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมให้กบั

หน่วยงานต่างๆ 
1.2.2.10 ติดตามหน้ีโดยจ้างหน่วยงานภายนอก ส าหรับผู้กู้ยืมที่ค้างช าระและจะ

ถูกบอกเลิกสัญญาเพื่อลดจ านวนผู้กู้ยืมที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี 
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ 
2.1 ด้านการให้กู้ยืม 

2.1.1 มีระบบการให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 
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2.1.1.1 มีศูนย์คอมพิว เตอร์ส ารอง  เพื่ อรองรับการท างานทดแทนศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก 

2.2 ด้านการช าระหน้ี 
2.2.1 เพิ่มช่องทางการให้บริการ 

2.2.1.1 เพิ่มช่องทางการรับช าระหน้ีทางไปรษณีย์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้กู้ยืม 

2.2.2 พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
2.2.2.1 สร้างความสัมพันธ์กับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยหรือกลุ่มที่ถูกฟ้องร้อง

ด าเนินคดีตั้งแต่ปี 2556 โดยการแจ้งเตือนให้ช าระหน้ี 
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
กลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3.1.2 จัดซื้อระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 

3.2 สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
3.2.1 ร่วมมือกับองค์การเครือข่ายในการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบทางการ

เงินให้กับผู้กู้ยืม 
3.2.2 ร่วมมือกับองค์การเครือข่ายในการสร้างอาชีพให้กับผู้กู้ยืม 
3.2.3 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกระตุ้นศิษย์เก่าที่เป็นผู้กู้ยืมให้ช าระหน้ี 

3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
3.3.1 การควบคุมภายใน 
3.3.2 แผนบริหารความเสี่ยงองค์การ 

3.4 ปรับปรุงกฎหมาย 
3.4.1 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.4.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และข้อบังคับกองทุนฯ 

ว่าด้วยการพัสดุ 
3.4.3 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วย การพนักงาน 

3.5 บริหารสัญญาจ้างผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
3.5.1 ก ากับดูแลการด าเนินงานของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
3.5.2 ปรับปรุงแก้ไขสัญญาจ้างผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
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3.6 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
3.6.1 มีข้อมูลลูกหน้ีที่เป็นปัจจุบันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
3.6.2 ปรับปรุงข้อมูลลูกหน้ีกลุ่มไกล่เกลี่ยปี 2549 – 2552 ให้เป็นปัจจุบัน 
3.6.3 ปรับปรุงข้อมูลลูกหน้ีกลุ่มที่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีปี 2547-2551 ให้เป็นปัจจุบัน 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและมีความพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาบุคลากร 

4.1.1 มีแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 
4.1.2 มีการฝึกอบรม/ดูงานตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 

4.2 บริหารงานบุคคล 
4.2.1 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งตามความจ าเป็น 
4.2.2 วิเคราะห์แผนอัตราก าลัง 5 ปี 
4.2.3 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การ 
4.3.1 ให้พนักงานท างานเป็นทีม 
4.3.2 ให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.4 สื่อสารภายในองค์การ 
4.4.1 สื่อสารในระดับผู้บริหาร 
4.4.2 สื่อสารในระดับพนักงาน 
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ภาพประกอบที่ 13 แผนบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ 2556 – 2557  
ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา .(2556) 
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ภาพประกอบที่ 14 โครงสร้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา .(2556) 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการสร้างทุนมนุษย์และเพิ่มผลิตภาพ 
ประเทศไทยมีการตื่นตัวและมองเห็นความส าคัญของการอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศมาเป็นระยะเวลาช้านาน ภาครัฐบาลจึงได้ลงทุนจัดการศึกษาระดับน้ีเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอด  ซึ่งนอกจากนโยบายการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ(Supply Side) ให้แก่สถาบันการศึกษาแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรีได้ จากนโยบายการ
จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(Supplementary Feature)(จารุวรรณ เป็งมล, 2548) 

ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันได้ก าหนดอย่างชัดเจนว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” เป็นอย่างชัดเจนแล้ว 

ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษา แม้รัฐบาลมีการอุดหนุนงบประมาณทางการศึกษา ทั้งใน
ลักษณะงบประมาณแผ่นดินเพื่อการบริหารและการด าเนินการมหาวิทยาลัยของรัฐมาโดยตลอด 
และยังจัดสรรให้แก่ประชาชน ผ่านสถานศึกษาโดยใช้กลไกของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบการด าเนินงานมาครั้งใหญ่ๆ 2 ครั้งโดยครั้งแรกที่เรียกในภาพรวมว่าการ
ปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา ในช่วงปี 2547  นโยบายดังกล่าว ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการ
การศึกษากันว่า จะมีผลอย่างไร ต่อ นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะ กลุ่มที่ผู้ปกครองเป็นผู้ด้อยโอกาส 
ว่างงาน หรือมีรายได้น้อยที่ควรจะได้รับความคุ้มครองทางสังคม เน่ืองจากนโยบายดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในหลายด้านต่อสังคม อาทิ การปรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของประชาชนที่ต้องแบก
รับภาระ(ค่าเทอม) สูงขึ้นการช าระคืนตามดัชนีราคาผู้บริโภคที่ลอยตัวตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น  และครั้งที่สองคือการกลับมาใช้ กยศ. ในแบบเดิม แต่พยายามน าส่วนดีของ กรอ. มา
ด าเนินการด้วยในช่วงปี 2550 

แม้ว่าจากตัวเลขเชิงปริมาณ ที่กองทุนฯ สามารถให้นักเรียน นักศึกษา ที่มาจากครอบครัว
ยากจนได้กู้ยืมเงินเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรีได้ปีละ 8-9 แสนราย
แต่จากการสัมมนาระดมความคิด เรื่ องการ วิ จัยประเมินผลการรับบุคคลเข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาโดย อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2550)  เผยผลการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบการรับบุคคลในระบบรับตรงและระบบแอดมิชช่ัน ในปีการศึกษา  2549 ซึ่ง
เป็นปีที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็น ที่น่าสังเกตว่านักศึกษาที่เข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยรัฐผ่าน
ระบบแอดมิชช่ัน ส่วนใหญ่มาจากครอบครัว ชนช้ันกลาง (สุพัตรา สุภาพ 2528, น. 33-34)  ผู้เรียน
ในมหาวิทยาลัยเอกชน มาจากครอบครัวเกษตรกร ส่วนระบบรับตรงส่วนใหญ่มาจากครอบครัว
ข้าราชการ  และผลวิจัยความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษากับแนวโน้มของค่าจ้างในประเทศ
ไทย(ดิลกะลัทธพิพัฒน์, 2554) ยังพบว่า ในช่วงปี 2529 ถึง 2552 การศึกษาของเด็กในครอบครัว
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ยากจนยังอยู่แค่มัธยมศึกษา และเมื่อดูว่ากลุ่มคนแบบไหนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นและกลุ่มคนแบบ
ไหนที่ยังมีการศึกษาระดับต่ าอยู่โดยดูความเช่ือมโยงเรื่องการศึกษาและรายได้ของพ่อแม่ พบว่าใน
ครอบครัวที่พ่อแม่การศึกษาสูง เด็กมีแนวโน้มที่จะได้รับการศึกษาขั้นสูงไปด้วยและเมื่อดูรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนโดยพิจารณาจากรายได้แท้จริงเฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนของผู้จบระดับ ม.6 
(รายได้ 3,600 บาทต่อเดือน) เทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนของผู้จบในระดับ
มหาวิทยาลัย (7,000 บาทต่อเดือน)  พบว่ามีความแตกต่างกันเกือบสองเท่า   และที่ผ่านมาความ
เหลื่อมล้ าน้ีแทบจะไม่ได้ลดลงเลยผลการศึกษาช้ีชัดว่าระดับการศึกษาของคนจนไปติดอยู่ที่มัธยม
ไม่สามารถก้าวสู่อุดมศึกษาได้  สาเหตุหลักมาจากเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
คุณภาพโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน  อีกทั้งจ านวนปีการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น(ปัจจุบัน
มีเรียนฟรี 15 ปี)  ก็เทียบไม่ได้กับปีการศึกษาที่มีคุณภาพดี 

นอกจากน้ีการจัดอันดับ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย Asian university rankings 
2010 - top 200 ของ Quacquarelli Symonds (QS) เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 7 แห่ง 
ติดอันดับ 1 ใน 200 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2553) ได้แก่  

- มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับที่ 28   

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 44  

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 79  

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 91   

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 101   

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 122  และ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับที่ 126 

ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่มีผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ มาก 20 อันดับแรก จาก 280 แห่ง ซึ่งมียอดผู้
กู้ยืม 20 แห่งรวมกัน 176,665 ราย ถือเป็นร้อยละ 36.05 จากทั้งหมด 490,003 ราย  (ข้อมูลปี
การศึกษา 2553 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554) ได้แก่ สถานศึกษาซึ่งผู้ศึกษาขอสงวนช่ือสถานศึกษาไว้
แต่จะแสดงเป็นประเภทของสถานศึกษา และจ าแนกภูมิภาคแทน ดังต่อไปน้ี (กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา,2554)  
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1.มหาวิทยาลัยของรัฐ (ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ)          
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 3.48 
2.มหาวิทยาลัยของรัฐ (ภาคเหนือ)                        
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 2.94 
3.มหาวิทยาลัยเปิด (กทม.)         
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 2.59 
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏ(ภาคเหนือ)                        
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 2.02 
5.มหาวิทยาลัยรัฐ (ภาค   
ตะวันออกเฉียงเหนือ)                       
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.87 
6.มหาวิทยาลัยเอกชน (กทม.)                   
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.83 
7.มหาวิทยาลัยเอกชน (กทม.)                   
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.82 
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ)          
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.81 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ภาคเหนือ)                         
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.65 
10. มหาวิทยาลัยของรัฐ (ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ)           
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.64 

11.วิทยาลัยเอกชน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)          
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.63 
12.มหาวิทยาลัยเอกชน (กทม.)                             
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.57 
13.มหาวิทยาลัยของรัฐ (ภาคเหนือ)                        
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.50 
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล(กทม.)                              
 มีผู้กู้ยมืร้อยละ 1.48 
15.มหาวิทยาลัยของรัฐ (ภาคตะวันออก)                                           
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.46 
16.มหาวิทยาลัยของรัฐ (ภาคเหนือ)                                  
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.42 
17.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)                                                      
มีผู้กู้ยืมร้อยละ 1.39 
18.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)          
มีผู้กู้ยืมร้อยละ   1.35 
19.มหาวิทยาลัยเอกชน (กทม.)                             
มีผู้กู้ยืมร้อยละ   1.34 
20.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กทม.)                             
มีผู้กู้ยืมร้อยละ   1.25 

 
 ซึ่งใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีผู ้กู ้ย ืมมากที่สุดข้างต้น พบว่ามีเพียง 2 แห่งที่ติด

อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นสอนในสายสังศาสตร์ ซึ่ง
เป็นสาขาที่เมื่อจบการศึกษาแล้วมีแนวโน้มที่จะได้งานท าน้อยกว่าสาขาอื่นๆ  และผลการส ารวจ
สภาพทั่วไปของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  โดยส ารวจผู้กู้ที่มาร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาก่อนฟ้องคดี ปี 2554 พบว่าผู้ที่อยู่ในโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ซึ่งส าเร็จการศึกษามา
อย่างน้อย 4 ปียังไม่ได้ท างาน ร้อยละ 23.30  มีงานท าแล้ว ร้อยละ 76.70 และในส่วนที่ยังไม่ได้ท างานมี
สาเหตุของการไม่มีงานท า คือ  1) หางานไม่ได้ 2) สาเหตุอื่นๆ ยังหางานที่ถูกใจไม่ได้  ตั้งครรภ์  และ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 45 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวส. ร้อยละ 30 ตามล าดับและหาก
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ดูจากภาพรวมการกู้ยืมทั้งประเทศ (สถิติย้อนหลัง 3 ปี) ก็พบว่าส่วนใหญ่ผู้กู้ยืมนิยมกู้ยืมเงินเพื่อ
ศึกษาต่อในสาขาสังคมศาสตร์ ดังน้ี 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 15  ร้อยละของสาขาวิชาที่ผู้กู้ยืมเรียนแยกตามประเภทสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2551) 
ที่มา : (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 16  ร้อยละของสาขาวิชาที่ผู้กู้ยืมเรียนแยกตามประเภทสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2552) 
ที่มา : (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,2554) 
 

ร้อยละของสาขาวชิาที่ผู้กู้ยืมเรียนแยกตามประเภทสถานศกึษา (2551)
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ร้อยละของสาขาวชิาที่ผู้กู้ยืมเรียนแยกตามประเภทสถานศกึษา (2552)
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ภาพประกอบที่ 17  ร้อยละของสาขาวิชาที่ผู้กู้ยืมเรียนแยกตามประเภทสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2553) 
ที่มา : (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,2554) 

และจากข้อมูลการค้างช าระหน้ีแยกระดับการศึกษา จะพบว่าผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาค้างช าระหน้ีมากที่สุดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 18  ผู้ช าระหน้ีต่ ากว่าเกณฑ์ ปี พ.ศ.2553 
ที่มา : (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,2554) 

ร้อยละของสาขาวชิาที่ผู้กู้ยืมเรียนแยกตามประเภทสถานศกึษา (2553)
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดมิสังกดัทบวง)

มรภ+มทร
เอกชน มหาวิทยาลยัเปิด

อ่ืนๆ รวม

ประเภทสถานศกึษา

ร้อ
ยล

ะ สายสังคมฯ

สายวิทย์

ร้อยละของผู้มาช่าระหนี้ต่่ากว่าเกณฑ์
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จากภาพประกอบที่ 18  พบว่าผู้ช าระหน้ีต่ ากว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (ปวส. และอนุปริญญา และปริญญาตรี) มากที่สุด  

ภาพประกอบที่ 19  ผู้ค้างช าระหน้ีไม่เคยช าระหน้ี ปี พ.ศ.2553 
ที่มา : (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,2554) 

 
จากภาพประกอบที่  19 พบว่าผู้ ไม่ เคยช าระหน้ีส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ จบการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา (ปวส.และอนุปริญญา และปริญญาตรี) มากที่สุด  
 
แนวความคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในการศึกษา 
ความหมายและความส าคัญของการลงทุน (Investment) ทางการศึกษา และทุนมนุษย์ 

(Human Capital Approach) 
ธนาคารโลก ได้ให้ค าจ ากัดความ ทุนมนุษย์ (Human Capital) ไว้ว่า: คือทักษะและ

ความสามารถต่างๆ ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือก าลังแรงงาน ส่วนหน่ึงได้มาจากการปรับปรุงสุขภาพ
และโภชนาการ การศึกษาและการฝึกอบรม (The Skills and Capabilities Embodied in an 
Individual or a Work Force, in Part Acquired through Improved Health and Nutrition, Education 
and Training) และอีกส่วนหน่ึงได้มาจากประสบการณ์ ที่มนุษย์จะใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
สินค้าและบริการ 

ร้อยละของผู้ที่ไมเ่คยช่าระหนี้
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จากการศึกษาบทความ บทสัมภาษณ์ หนังสือ หรืองานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ อีกหลาย
ท่าน สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องการลงทุนในมนุษย์ หรือการการศึกษา น้ันจะช่วยเปลี่ยนแปลง
คุณภ าพของม นุษย์ ให้มี ประสิทธิภาพ ในก ารผลิตและมี ราย ได้ตลอด ชีพ เพิ่มม ากขึ้ น 
(T.W.Schultz:1961) และในการลงทุนทางการศึกษามีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านมองว่าประโยชน์
ทางอ้อมของการศึกษาต่อสังคมมีมากกว่าประโยชน์ทางตรง เน่ืองจากรายได้ของ ผู้มีการศึกษาใน
สังคมจะตกถึง (Spillover) บุคคลอื่นๆ ในสังคมและอาจจะตกถึงอนุชนรุ่นหลัง (Subsequent 
Generations)ด้วย และการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้อัตราผลตอบแทนทางสังคมสูงกว่า ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดหาและสนับสนุนการศึกษาซึ่ง
เป็นสินค้าสาธารณะ (Public Goods)ชนิดหน่ึงที่ใช้บ าบัดความต้องการของสังคม(Social Wants) 
ประเด็นจึงมีเพียงว่า รัฐมีทรัพยากรจ ากัดทรัพยากรน้ีจะถูกจัดสรรไปลงทุนในการศึกษาระดับใด
มากน้อยเพียงไรจึงจะเกิดประโยชน์ทางสังคม (Social Benefit) มากที่สุด 

บุญคง หันจางสิทธ์ิ ได้กล่าวถึง ความหมายและความส าคัญของการลงทุน (Investment) 
สินค้าทุน (Capital Goods) และทุนมนุษย์ (Human Capital) ไว้ในหนังสือเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์  ได้มีการค้นพบและน าเอาไปใช้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มานานพอสมควร โดยเฉพาะถ้าหากจะให้ความหมายอย่างกว้างๆ ของทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human 
Capital Theory)ก็จะสามารถสรุปได้ว่า เป็นทฤษฎีว่ าด้วยการหาความรู้ และความช านาญ 
(Knowledge and Skill Acquisition) ของมนุษย์เพื่อจะเพิ่มผลผลิตและทั้งน้ีรายจ่ายในการศึกษาถือ
เป็นการลงทุน เพราะรายจ่ายน้ีจะท าให้ออกดอกออกผลในอนาคต เมื่อบุคคลได้รับการศึกษาเพิ่มเขา
มีความรู้ความสามารถที่จะรับและใช้ข่าวสารต่างๆ ได้ดี 

การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลเข้าใจตนเองและโลกได้อย่างลึกซึง้ การศึกษามีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้หลายทาง บุคคลที่ได้รับการศึกษา
ดีจะสามารถรับข่าวสารใหม่ๆ ได้เร็วและมีวิจารณญาณในการใช้ข่าวสาร ปัจจัยการผลิตและเทคนิค
ในการผลิตใหม่ๆ ได้เร็วและได้ดีกว่า โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ข่าวสาร สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก แรงงานที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าจะได้เปรียบแรงงานที่มี
การศึกษาด้อยกว่า อาทิเช่นตัวอย่างในประเทศเปรู ชาวนาที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ปีจะมี
แนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45 ในประเทศไทยชาวนาที่มีการศึกษา 4 
ปี จะมีแนวโน้มที่จะใช้ปุ๋ยเคมีมากเป็น 3 เท่าของชาวนาที่มีการศึกษา 1 – 3 ปี และการที่ญี่ปุ่นพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วหลังจากการปฏิรูปในสมัยเมจิ (Meiji Restoration) ก็เพราะญี่ปุ่น
ได้สะสมความรู้ความช านาญด้านเทคนิค (Technical Skills)และได้ลงทุนในการศึกษาและการ
ฝึกอบรมเป็นจ านวนมากในอดีต โดยเฉพาะในการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม (บุญคง หันจางสิทธ์ิ, 
2543) 
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การลงทุนในการศึกษาจึงเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
ความช านาญสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและข่าวสาร
ใหม่ๆ ได้ดี ท าให้เขาสามารถท างานได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้มีการศึกษาด้อยกว่า ฉะน้ัน การ
ลงทุนในการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่เพิ่มผลผลิตและรายได้ในอนาคตเช่นเดียวกับการลงทุนใน
เครื่องจักรหรือโรงงาน(Capital Goods) ก็เพื่อจะมุ่งหวังผลิตสินค้าและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นใน
อนาคต (Future Income Earnings) 

บุญคง หันจางสิทธ์ิ ยังได้อธิบายถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการลงทุนใน
ทุนมนุษย์ (Human Capital) กับการลงทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ไว้ดังน้ี 

ในการผลิตสินค้าและบริการ นักลงทุนมักจะลงทุนสร้างหรือซื้อสินค้าทุน เช่น เครื่องจักร 
เครื่องมือ หรือโรงงาน ซึ่ง เราเรียกว่าเป็นการลงทุนทางกายภาพ ถ้าเครื่องจักรมีคุณภาพดี 
ประสิทธิภาพในการผลิตก็จะสูง ราคาก็จะสูง รายจ่ายในการลงทุนก็จะสูงตามการลงทุนใน
การศึกษาก็เหมือนกัน ถ้าลงทุนมากรายจ่ายในการศึกษาก็จะสูงและผู้ลงทุนก็มีความคาดหวังว่าจะ
ได้รับคุณภาพของการศึกษาสูง คือ สามารถเพิ่มทุนมนุษย์ (Human Capital) ในตัวผู้ลงทุนสูง ความ
คล้ายคลึงของการลงทุนทั้ง 2 อย่างมีดังน้ี 

1. ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนชนิดใด การลงทุนเป็นกระบวนการที่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนแพง (Costly Process) เช่น กรณีที่นักดนตรี นักเปียโน หรือนักเต้นร ามืออาชีพที่มีความ
ช านาญมากน้ัน กว่าจะมาถึงจุดน้ันได้ได้ใช้เวลา เงินทอง และความพากเพียรเป็นอันมากใน
การศึกษาและฝึกฝนให้เกิดความช านาญ เช่นเดียวกับเครื่องจักรหรือรถยนต์กว่าจะพัฒนามาถึงยุค
ปัจจุบันก็ใช้เวลาค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 

2. ไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นการลงทุนในการศึกษาหรือฝึกอบรม  หรือกา รลงทุนใน
เครื่องจักรเครื่องยนต์ เป้าหมายของการลงทุนเหมือนกันคือ ต้องการปรับปรุงคุณภาพความสามารถ
ในการผลิตในคนหรือเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น เป้าหมายของการลงทุน คือ ประสิทธิภาพใน
การผลิต (Productivity) และรายได้ (Income Earning) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอัตราผลตอบแทน
ในการลงทุนจะต้องคุ้มทุนเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ 

ทั้งน้ีการลงทุนทั้ง 2 ประเภท อาจจะด าเนินการโดยภาครัฐบาล (Government Sector)หรือ
ภาคเอกชน (Private Sector) ก็ได้ และผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการลงทุนอาจจะแบ่งออกเป็น 
ผลประโยชน์ที่ตกแก่สังคม (Social Benefit) และผลประโยชน์ที่ตกแก่เอกชน (Private Benefit) เช่น 
การที่ใครลงทุนในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์
แก่สังคมโดยส่วนรวมด้วย หรือใครก็ตามที่ตัดสินใจสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ เขา
อาจจะได้ก าไรซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุน ขณะเดียวกันโรงงานของเขาท าให้ประชาชนทั่วไปมี
งานท า มีรายได้ รัฐบาลได้เก็บภาษีเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นผลประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวมอย่างน้ีเป็น
ต้น 
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การลงทุนในทุนมนุษย์เป้าหมายหลักของผู้ลงทุนส่วนใหญ่คือ ต้องการเพิ่มความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในการหางานท า (Employment) และเพิ่มผลผลิตส่วนเพิ่ม
(Marginal Product) ของผู้ลงทุนและจะได้รับค่าจ้างและเงินเดือน (Wages and Salaries) ที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย หรือจะพูดอีกอย่างก็คือ ผู้ลงทุนในการศึกษาและฝึกอบรมต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต(Productivity) และพลังในการหารายได้ (Earning Power) ด้วย นอกจากน้ันการที่เขาได้รับ
ใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือเป็นนักศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ท าให้เขามี
ความสุข อิ่มเอิบใจ หรือได้รับอรรถประโยชน์(Utility) จากการลงทุนด้วย ฉะน้ัน การลงทุนใน
การศึกษาและฝึกอบรมในส่วนที่เป็นการสร้างรายได้น้ันถือว่าเป็นการลงทุน (Investment) แต่ใน
ส่วนที่ท าให้เขาได้รับความสุขและอรรถประโยชน์ส่วนน้ัน เรียกว่า การบริโภค (Consumption)การ
ลงทุนในการศึกษาจึงเป็นทั้งการลงทุนและการบริโภค ส่วนจะแยกว่าเป็นการลงทุนจริงๆ เท่าไร 
และการบริโภคเท่าไร เป็นการแยกแยะที่ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะทุนมนุษย์ (Human Capital) ไม่
สามารถจะน าไปซื้อขายเหมือนเครื่องจักรเครื่องมือได้(Not Sold)เพราะหมดยุคการค้าทาสแล้ว  แต่
สามารถจะจ้างไปใช้งานได้เป็นช่ัวครั้งช่ัวคราวหรือช่ัวระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน จะถือว่าลูกจ้างเป็น
สมบัติส่วนตนมิได้ไม่เหมือนเครื่องจักรเครื่องมือที่นายจ้างยึดเป็นสมบัติส่วนตัวได้ ฉะน้ัน ทุน
มนุษย์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ไม่สามารถจะประเมินราคาได้ว่ามีมูลค่าเท่าไร ไม่เหมือนเครื่องจักร
เครื่องมือที่เราทราบราคาของมันได้ เพราะมีการซื้อขายในท้องตลาด 

แนวความคิดและการวิเคราะห์การลงทุนในทุนมนุษย์มีความส าคัญอย่าง น้อยที่สุดด้วย
เหตุผล 2 ประการ คือ 

1. สามารถน าเอาแนวความคิดและทฤษฎีทุนมนุษย์ไปอธิบายความแตกต่างของค่าจ้าง
เงินเดือนของบุคคลที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 

2. การวิเคราะห์ ได้ช้ีให้เห็นว่า ทุนมนุษย์และทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital and Human 
Resources) มีความส าคัญมากยิ่งกว่าสินค้ าทุนและทรัพยากรที่มิใช่มนุษย์ (Capital Goods and 
Nonhuman Resources)เสียอีก 

ฉะน้ัน ถ้าหากมองในแง่นโยบายแล้ว แนวความคิดและการวิเคราะห์ได้ช้ีให้เห็นว่า จาก
ทรัพยากรที่สังคมมีอยู่อย่างจ ากัดน้ัน ควรจะใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ เช่น สร้างโรงเรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  เพื่อการศึกษาวิ จัยและพัฒนา (Schooling, Training, Research and 
Development) มากน้อยเพียงไรจึงจะพอเหมาะ เมื่อเทียบกับการลงทุนในด้านสินค้าทุน (Capital 
Good) และทุนในด้านกายภาพ (Physical Capital) เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ โรงงาน และอื่นๆ 
นอกจากน้ันการวิเคราะห์ตามแนวความคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ สามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์ 
หรือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือสามารถน าไปตอบค าถามบางค าถามได้ เช่น 

1. แรงงานผู้ที่มีความช านาญหรือฝีมือ (Skilled Labor) มักจะมีอัตราการว่างงานต่ ากว่า
แรงงานที่ไม่มีฝีมือ (Unskilled Labor) หากจะมีการปลดคนงานออกในภาวะจ าเป็น นายจ้างมักจะ
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ปลดแรงงานที่มีฝีมือด้อยกว่า ก าหนดให้อย่างอื่นคงที่ (Other Things Being Constant) ทั้งน้ีเพราะ
แรงงานที่มีฝีมือมีทุนมนุษย์ (Human Capital)ที่สูงกว่าเพราะเขาได้ลงทุนไว้มากกว่านายจ้างจึงเก็บ
รักษาไว้ 

2. เส้นรายได้ตลอดชีวิต (Lifetime Income Profile) ของแรงงานที่มีฝีมือมักจะชันกว่าของ
แรงงานที่ไร้ฝีมือหรือจะพูดอีกอย่างว่า การเพิ่มเงินเดือนต่อปีของแรงงานที่มีฝีมือจะสูงกว่าของ
แรงงานที่ไร้ฝีมือหรือด้อยฝีมือ ทั้งน้ีเพราะผลผลิตส่วนเพิ่มต่อปี (Marginal Product) ของแรงงานที่
มีฝีมือจะสูงกว่าของแรงงานที่ไร้ฝีมือหรือด้อยฝีมือ 

3. แรงงานหนุ่มสาว มีแนวโน้มที่จะอพยพหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานมากกว่าแรงงานที่มี
อายุมากหรือแก่กว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แรงงานหนุ่มสาวซึ่งมีอายุน้อยกว่า มีเวลาในอนาคต
มากกว่า คาดว่าจะหาเงินในอนาคตได้มากกว่าเมื่อก าหนดให้อย่างอื่นคงที่ หรือจะพูดอีกอย่างว่า
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการอพยพของแรงงานหนุ่มสาวจะสูงกว่าแรงงานที่มีอายุ
มากกว่า ทั้งน้ีเพราะระยะจ่ายคืนเงินทุนที่ได้ลงทุนไปแล้ว(Pay – off Period) จะยาวกว่าของคนอายุ
มากกว่าหรือคนแก่กว่า 

4. เป็นที่สังเกตว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตรวม (Total Output) ในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยแรงงาน (Labor) และปัจจัยทุน (Physical Capital)ที่
ใส่เข้าไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพของแรงงานและคุณภาพของทุนได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และ
การเพิ่มขึ้นน้ีก็เกิดขึ้นจากการลงทุนในการศึกษา การวิจัย และการพัฒนา (Investment in Education 
Research and Development)ซึ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลาน่ันเอง ฉะน้ัน แม้จ านวนแรงงานและจ านวนทุน
จะเท่าเดิมแต่คุณภาพมิได้เท่าเดิม แต่ดีขึ้น จึงท าให้ผลผลิตเพิ่มมากกว่าเดิม และในท านองเดียวกัน 
เป็นที่สังเกตว่าอัตราส่วนทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ต่อรายได้ (Income)จะต่ าลงเรื่อยๆ เมื่อ
ประเทศร่ ารวยมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะทุนมนุษย์ได้เพิ่มขึ้น จึงท าให้รายได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าทุนทาง
กายภาพ 

5. ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศที่ได้รับผลจากภัยสงครามมากกว่าใคร คือ ญี่ปุ่น และ
เยอรมนี โรงงาน ถนนหนทาง ตึก และอาคารต่างๆ ได้ถูกท าลายไปมาก แต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ทั้ง 2 ประเทศได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว (Rapid Reconstruction) และในปัจจุบันแทบจะกล่าวได้ว่าทั้ง 
2 ประเทศน้ีมีเศรษฐกิจอยู่ในช้ันแนวหน้าของโลก ซึ่งช้ีให้เห็นว่า แม้ทุนทางกายภาพ (Physical 
Capital) ของทั้ง 2 ประเทศจะถูกท าลายไปมาก แต่ทุนมนุษย์(Human Capital) คุณภาพของมนุษย์ใน 
2 ประเทศน้ียังคงอยู่มิได้กระทบกระเทือนเท่าใดนัก  การฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงรวดเร็วมากและแซงหน้า
เศรษฐกิจของประเทศอื่นได้ในที่สุด ช้ีให้เห็นว่าทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ 
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แนวความคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน 
ระบบการเงินอุดมศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องความเสมอภาค เป็นธรรม และ

ประสิทธิภาพค่อนข้างมาก (คณะกรรมการอ านวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา, 2548 
อ้างถึงใน จารุวรรณ เป็งมล, 2548) 

ในด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมน้ัน ข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดย
วิเคราะห์เส้น Loremz Curve ซึ่งแสดงการกระจายของเงินงบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้แก่ผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มรายได้ พบว่า การจัดสรรงบประมาณระดับอุดมศึกษาของรัฐเข้าถึง
ผู้เรียนที่มีฐานะร่ ารวยมากกว่าผู้เรียนที่ยากจนในขณะที่ผู้เรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคล ที่
แสดงว่าผู้จบอุดมศึกษาได้รับอัตราผลตอบแทนประมาณ 2.5 เท่าของผู้ที่จบการการศึกษาในระดับ
ต่ ากว่า (ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ และสิริลักษณา  คอมันตร์ , 2548 อ้างถึงใน จารุวรรณ เป็งมล 
,2548) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคและความไม่เป็นธรรมในการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีฐานะดีมากกว่าผู้ที่มีฐานะยากจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบที่ 20  ผลประโยชน์ของรายจ่ายเพื่อการศึกษา 
ที่มา : (ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ และสิริลักษณา  คอมันตร์ , 2548 อ้างถึงใน จารุวรรณ เป็งมล
,2548) 
 

นอกจากน้ัน การจัดสรรทรัพยากรให้แก่สถาบันต่างๆ ยังเหลื่อมล้ ากันมาก มหาวิทยาลัย
จ ากัดรับมีนักศึกษาร้อยละ 16 ของระบบอุดมศึกษา แต่ได้รับงบประมาณร้อยละ 75 ของงบ
อุดมศึกษาทั้งหมด ความเหลื่อมล้ าน้ีเป็นสาเหตุให้คุณภาพผลผลิตแตกต่างกัน และเป็นเหตุให้เด็ก
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เรียนดีสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีก่อน ซึ่งท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและยังสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพดีกว่า (บุญเสริม วีสกุล, 2548) 

ลูกคนรวยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจ ากัดรับช้ันดีได้รับอุดหนุนจากรัฐรายหัวถึงปีละ 
100,000 บาท ลูกคนจนเรียนที่สถาบันราชภัฏได้รับการอุดหนุนปีละไม่ถึง 20,000 บาทต่อหัว ผู้ที่
สอบคัดเลือกเข้าสถาบันของรัฐไม่ได้ ต้องเรียนในสถาบันเอกชน ซึ่งไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐเลย 
โดยผู้เรียนในสถาบันเอกชนจ่ายค่าเล่าเรียน 3-4 เท่าของผู้เรียนในสถาบันของรัฐ (บุญเสริม วีสกุล , 
2548) 

ในด้านประสิทธิภาพก็มีปัญหา เน่ืองจากผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยจ ากัดรับ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะดีและเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาสูง เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของตนเองน้อยมาก คือประมาณร้อยละ 5 -34 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ 66-95 รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ โดยน าเงินจากภาษีอากรที่ เก็บจาก
ประชากร 63 ล้านคนมาจ่ายให้แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเพียง 2.2 ล้านคน (ร้อยละ 3.2 ของ
ประชากรทั้งหมด) (บุญเสริม วีสกุล , 2548) ซึ่งนอกจากท าให้เกิดความไม่เสมอภาคและ                
ไม่เป็นธรรมแล้ว ยังท าให้ไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะการที่ผู้เรียนซึ่งใช้บริการจากการจัด
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่าบริการเองหรือจ่ายค่าบริการน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
ท าให้ผู้เรียนไม่มีความตระหนักในต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จึงไม่ได้ใช้เงินให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่
เสียไป เพราะไม่ได้เป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 

นอกจากน้ัน การจัดสรรเงินงบประมาณในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเป็นการอุดหนุนผ่านด้าน
อุปทาน (Supply Side Financing) เป็นหลัก ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามความพร้อม
และความต้องการของสถาบันเองมากกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จึงไม่ท าให้เกิด
การแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพเพื่อดึงดูดผู้เรียนและท าให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้ง การ
จัดการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษายังท าให้การผลิตบัณฑิตไม่ตอบสนอง
ความต้องการก าลังคนในสาขาขาดแคลนและสาขาที่เป็นความต้องการของสังคมอีกด้วย 

การอุดหนุนงบประมาณผ่านด้านอุปทาน โดยจัดสรรเงินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนไม่ได้รับการอุดหนุนเลย ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่
สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างทัดเทียมกัน ประกอบกับมาตรการทางภาษีที่
ไม่เอื้อต่อการลงทุนจัดการศึกษาและการเลือกปฏิบัติต่อภาคเอกชน ท าให้ภาคเอกชนไม่มีแรงจูงใจ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่าที่ควร และท าให้การระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษาให้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาก็เป็นสิ่งที่ท าได้
ยาก อันเน่ืองมาจากระบบการจัดสรรงบประมาณ ที่ไม่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ อีกทั้งข้อจ ากัดในการระดมทรั พยากรจากผู้เรียนและ
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ภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายและร่วมลงทุนจัดการศึกษาดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ท าให้
ระบบอุดมศึกษาไม่สามารถระดมทุนมาใช้เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพได้อย่างเพียงพอ  

จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเงินลงทุน สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม และก่อให้เกิดความเสมอภาค เป็น
ธรรม (คณะกรรมการอ านวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา, 2548 อ้างถึงใน จารุวรรณ 
เป็งมล,2548) 

 

แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาในประเทศไทย 
กรอบความคิดในการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาการปฏิรูประบบการเงิน

อุดมศึกษามีพื้นฐานความคิดดังน้ี (คณะกรรมการอ านวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา, 
2548 อ้างถึงใน จารุวรรณ เป็งมล, 2548) 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มิใช่เป็นค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลงทุนระยะยาว ที่มีผลต่อเน่ือง
ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ (Knowledge – 
Based Society) ภายใต้ความเช่ือมันว่า การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลจึงได้พัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดการศึกษา
เพื่อปวงชน และสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่ งจะเป็นผลในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนไทยให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้ สามารถดูแล
ครอบครัวให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป และรัฐก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีเงินได้ในท้ายที่สุด 

2. นอกจากการศึกษาจะเป็นทั้งสินค้าคุณธรรม (Merit Goods) และสินค้าสาธารณะ (Public 
Goods) ที่ก่อให้เกิดคุณธรรมแก่สังคมและให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ยังเป็นสินค้า
สาธารณะที่สามารถให้บริการผ่านกลไกตลาด  (Marketable Public Goods) ซึ่งรัฐสามารถให้ผู้อื่น
เป็นผู้จัดบริการการศึกษาได้ โดยรัฐท าหน้าที่ก ากับดูแล และแทรกแซงการท างานของกลไกตลาด 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการศึกษามีปริมาณที่เพียงพอ และผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างเป็นธรรม 

3. แม้การศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม แต่ก็มีประโยชน์ส่วนตนอยู่ไม่
น้อยเช่นกัน เน่ืองจากผู้จบระดับอุดมศึกษาสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้สูงขึ้นกว่า
ผู้ที่ไม่จบอุดมศึกษา การแบ่งสัดส่วนการรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการอุดมศึ กษาจึงควรแบ่งตาม
สัดส่วนของประโยชน์ที่ได้รับ อย่างไรก็ดี การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการลงทุนที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงมาก เน่ืองจากในช่วงของการลงทุนน้ัน นอกจากผู้เรียนจะไม่มีรายได้แล้ว ยังมีรายจ่าย
เพื่อการศึกษาและเพื่อการครองชีพ การมีต้นทุนดังกล่าวท าให้มีความจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
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ทางการเงินแก่ผู้เรียนที่ยากจน เพื่อให้คนกลุ่มน้ีได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการได้รับการศึกษา โดยไม่ท า
ให้การเงินเป็นอุปสรรคในการเข้าศึกษา 

4. การจัดสรรเงินเพื่อการอุดมศึกษา ตามแนวทางการสนองทุนผ่านด้านอุปทานที่เป็นอยู่
เดิม นอกจากจะก่อให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรในสังคมแล้ว ยังยากต่อการควบคุมให้
สถานศึกษาผลิตก าลังคนในสาขาวิชาต่างๆ ที่สนองตอบความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
การปรับเปลี่ยนแนวทางการสนองทุนให้ผ่านด้านอุปสงค์ จะเอื้อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินให้เป็นกลไกในการก ากับทิศทางการผลิตก าลังคนของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  (Management Innovation in Higher Education) ขึ้นในปีพ.ศ. 2546 
ง านวิ จัยฉบั บ น้ี  ไ ด้ก าหนดวัตถุประสงค์ เ พื่ อศึก ษานวัตกรรมการบริหาร จัดก ารขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและประเทศไทยวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการ
อุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ถูกก าหนดกรอบการด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาลคือทบวงมหาวิทยาลัยทั้ง น้ีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญเกิดจากทบวงมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี (2533-2547) เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นกรอบให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับตนเองไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการเตรียมตัวส าหรับอนาคตใน 5 ด้านได้แก่ 

1. เน้นความเสมอภาคในโอกาสศึกษา 
2. เน้นประสิทธิภาพการบริหาร 
3. เน้นความเป็นเลิศ 
4. เน้นความเป็นนานาชาติ 
5. เน้นการบริหารให้คล่องตัวและส่งเสริมบทบาทเอกชน 
ซึ่งทิศทางทั้ง 5 ด้านได้ช่วยสถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนของสถาบันได้ระดับหน่ึงด้านการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ส าหรับประเทศไทยได้เริ่มจากการที่
รัฐบาลก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกนอกระบบราชการโดยเช่ือว่าเมื่อมหาวิทยาลัยมี
อิสระในการปกครองตนเองมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรบุคลากรการเงินก็จะท าให้
การบริหารจัดการมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้นนอกจากน้ีการอุดมศึกษาก็เปิดกว้างมากขึ้นจาก
เดิมเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการศึกษาศาสตร์ทางวิชาการขั้นสูงเน้นการด าเนินงานภายในสถาบันเป็น
หลักเน้นความเป็นนักวิชาการ (Scholar) การศึกษาในระบบมุ่งถ่ายทอดความรู้สร้างองค์ความรู้โดย
มุ่งเน้นส าหรับกลุ่มผู้ที่มีความสามารถทางสติปัญญาแต่การอุดมศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาต่อ
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จากระดับพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาทั้งในระดับวิชาการวิชาชีพเพื่อการมีงานท าและเปิด
โอกาสส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทั่วไปมุ่งเน้นตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่
ของไทยมีด้วยกัน 4 ประการคือ 

1. ด้านนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน 
2. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่จ ากัดและการมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 
4. และด้านการปกครองตนเองของสถาบัน 
ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยแต่ละด้านมีสาระส าคัญดังน้ี 
1. ด้านการอุดมศึกษาเพื่อปวงชนปัจจัยน้ีเกิดจากนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นและผลักดันการ

อุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อกลุ่มต่างๆ ของผู้เรียนท าให้สถาบันขยายตัวในเชิงปริมาณการก่อให้เกิด
รูปแบบสถาบันแบบใหม่มีการปรับหรือสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่หลากหลายและมุ่ง
หาตลาดผู้เรียนเป็นผลก่อให้เกิดการสนองตอบต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนมากยิ่งขึ้นกว่าในยุคที่
ผ่านมา 

2. ด้านทรัพยากรที่จ ากัดและด้านการมุ่งสู่คุณภาพและประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัจจัยการ
ตรวจสอบจากภายนอกสถาบันและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐมีผลท าให้สถาบันต้องปรับ
วิธีการบริหารโดยประยุกต์ใช้การบริหารแบบธุรกิจซึ่งเช่ือว่าจะท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพขึ้นใช้
แผนกลยุทธ์เพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นการประเมินและตรวจสอบได้ 

3. ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT ในด้านน้ีนับว่า ICT เป็นปัจจัยเร่ง
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันในหลายมิติได้แก่การด าเนินการของสถาบันเป็นระบบเปิดมากขึ้น
รวมทั้งบุคลากรในองค์กรสามารถรับข่าวสารจากแหล่งต่างๆได้อย่างกว้างขวางและกว้างไกลการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งความรวดเร็วและเป็นระบบ
และไม่จ ากัดสถานที่รวมทั้งการสร้างความร่วมมือแบบเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร 

4. ด้านการปกครองตนเอง  (Autonomy) ซึ่งเกิดจากการที่รัฐมีนโยบายกระจายอ านาจให้
สถาบันในการปกครองตนเองโดยมุ่งหมายให้สถาบันอุดมศึกษามีการรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการมีความคิดริเริ่มใหม่ๆและการปรับตัวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2547) 

ทั้งน้ีที่มาที่ไปของกรอบแนวความคิดดังกล่าว ที่เกิดเป็นนโยบายปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
ของรัฐบาลไทย กรณี กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ( Income Contingent 
Loan : ICL) ของรัฐบาลในปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) เป็นหลักการและแนวคิดของ Prof. Buce Chapman 
จาก Australian National University ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 และถึงปัจจุบันในออสเตรีย 
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และได้มีการเผยแพร่แนวคิดน้ีไปสู่ประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งน้ี หลักการที่ส าคัญของระบบ 
ICL ใน Australia สามารถสรุปได้ว่า เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชาว
ออสเตรเลียให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้นการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของประเทศ  Australia 
ตามระบบ ICL (Income Contingent Loan) เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1989 โดยถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย 
Higher Education Funding Act 1988 (HEFA) กฎหมายฉบับน้ีได้กล่าวถึงแผนการช่วยเหลือ
อุดมศึกษา หรือ HECS (Higher Education Contribution Scheme) และการจ่ายคืนเงินส าหรับหน้ี 
HECS ต่อมา HECS ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเรียกว่าHECS - HELP (Higher Education 
Contribution Scheme - Higher Education Loan Programmed) ภายใต้ HECS – HELP นักศึกษา
ออสเตรเลียสามารถจ่ายเงินค่าหน่วยกิตทั้งหมดเป็นเงินสดโดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20  หรือจ่ายเงิน
สดบางส่วนโดยถ้าจ่ายตั้งแต่ 500 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไปอาจจะได้รับส่วนลดถึงร้อยละ 20 ส่วนที่
เหลือใช้บริการการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา HECS – HELP Loan หรือนักศึกษาอาจกู้ทั้งหมดจาก 
HECS – HELP เพื่อจ่ายค่าหน่วยกิต โดยหน้ีที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกโดย ATO (Australia Taxation 
Office) ซึ่ง ATO จะมีระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า HELA (Higher Education Loan Accounts) ใช้ใน
การเก็บข้อมูลภาระหน้ี การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และการช าระเงินคืนของผู้กู้ HELA จะ
เช่ือมโยงกับระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในออสเตรเลีย และเช่ือมโยงกับ  
Central Link ซึ่งดูแลเรื่องระบบประกันสังคมและสวัสดิการสังคมต่างๆ ในออสเตรเลีย (กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2548) 

ในการประชุมสัมมนาระดมความคิดเรื่องระบบการเงิน อุดมศึกษาแนวใหม่ ( Income 
Contingent Loan: ICL) เมื่อวันที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมสยามซิตี้ โดย ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา Prof. Buce Chapman จาก Australian National University ผู้คิดค้นแนวคิด
ระบบ ICL ได้บรรยายถึงแนวคิดว่า เรื่องเงินกู้ที่เช่ือมโยงกับรายได้น้ัน ได้ปรากฎอยู่ในงานเขียน
ด้านเศรษฐศาสตร์มานานกว่า 50 ปี แล้ว แต่เริ่มน ามาใช้กันได้จริงราว 15 ปีที่ผ่านมาน้ีเอง โดย
แนวคิดน้ีจ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์กับระบบบริหาร และระบบราชการจึงจะประสบ
ความส าเร็จ ด้วยสาเหตุที่ส าคัญๆ คือ 

1. ความท้าทายระดับนานาชาติ จากการศึกษาปัญหาของการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
หลายๆ ประเทศจะพบว่าแต่ละประเทศจะประสบปัญหาที่เหมือนๆ กัน ปัญหาที่ส าคัญก็คือข้อมูล
จากแต่ประเทศช้ีให้เห็นว่าบุคคลที่ เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่มักมาจากกลุ่มที่
ได้เปรียบในสังคม ผู้ปกครองมีการศึกษาดี และมีรายได้มั่นคง และมาตรการช่วยเหลือคนยากจน
ของรัฐบาลก็ไม่สามารถกระตุ้นให้คนยากจน เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น 

2. ต้นทุนและผลประโยชน์ของนักศึกษา ตามหลักเศรษฐศาสตร์ค าว่า “การลงทุน” 
หมายถึง มีต้นทุนเกิดขึ้นในระยะสั้น และเหตุที่เรียกว่าต้นทุนเพราะผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใน
ท้ายที่สุด ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ที่สูงมาก หากมิได้รับการอุดหนุนจาก
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ทางอื่นแล้ว กลุ่มที่ครอบครัวที่ไม่มีฐานะ ก็จะไม่สามารถเข้าเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นความไม่เป็น
ธรรมในสังคมแล้ว ยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรของสงัคม เพราะจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัย
ต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม แต่ในขณะเดียวกัน
ผลประโยชน์ก็ตกแก่ผู้เรียนค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ดังที่จะแสดงในแผนภาพ แสดง  Age-Earnings 
Profiles ของนักศึกษา หญิงและชาย ที่จบการศึกษาระดับมัธยม และ อุดมศึกษา (ข้อมูลจากประเทศ
เม็กซิโก 2544) ดังต่อไปน้ี 

  
ภาพประกอบที่ 21 ผลตอบแทนตามอายุ (Age – Earnings Profiles) ของนักศึกษาหญิงที่จบการศึกษาระดับ 

              มัธยมและอุดมศึกษา 
ที่มา : Typical Female Age-Earnings Profiles, 2001. อ้างถึงใน  จารุวรรณ เป็งมล 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 22 ผลตอบแทนตามอายุ (Age – Earnings Profiles) ของนักศึกษาชายที่จบการศึกษาระดับ 

             มัธยมและอุดมศึกษา 
ที่มา : Typical Female Age-Earnings Profiles, 2001. อ้างถึงใน  จารุวรรณ เป็งมล  2548 
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จากแผนภาพจะเห็นได้ชัดว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมแล้วออกมาท างานทันที 
จะมีช่องว่างของรายได้ต่ ากว่านักศึกษาที่เรียนจบอุดมศึกษามากซึ่งช่องว่างน้ีเรียกว่า “การขาดรายได้
เน่ืองจากการลงทุนในการลงทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Foregone Earnings from Higher 
Education Investment)” 

การจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในบางประเทศไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนเลย หรือเรียก
เก็บค่าเทอมในอัตราที่ต่ ามาก ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์น้ันถือว่าไม่เป็นธรรมเน่ืองจากประชากรผู้เสีย
ภาษีไม่ได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือรายได้ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับนักศึกษา ดังน้ันรัฐบาลควร
อุดหนุนเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งควรให้เงินอุดหนุนเฉพาะส่วนที่จะเกิดประโยชน์แก่สังคม มากกว่าที่จะ
เกิดกับส่วนบุคคล 

3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา: ความจ าเป็นที่รัฐต้องแทรกแซง เน่ืองจากมาสามารถ
ปล่อยให้นักศึกษาแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงได้เพียงล าพัง ซึ่งจะท าให้ผู้ที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึง
การศึกษาได้ ส าหรับสถาบันการเงินอื่นก็คงไม่สามารถให้กู้ยืมได้เน่ืองจากการศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่
แน่นอน และไม่มีหลักค้ าประกัน เช่น นักศึกษาอาจเรียนไม่จบ หรือจบมาไม่มีงานท าความสามารถ
ในการใช้ความรู้ สภาวะตลาดแรงงานในอนาคตเป็นความไม่แน่นอนน าไปสู่การไม่ช าระหน้ีคืน
เป็นต้น 

4. เงินกู้ยืมของเอกชนที่รัฐค้ าประกันไม่เพียงพอ นโยบายของหลายประเทศใช้วิ ธีให้
ธนาคารหรือสถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ โดยรัฐบาลเป็นประกัน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงส่วน
หน่ึง แต่ก็จะพบปัญหาการไม่ช าระหน้ีคืน ส่วนอีกหลายประเทศใช้วิธีให้มีคนค้ าประกัน เช่น 
ผู้ปกครองค้ าประกัน แต่ครอบครัวที่ไม่มีหลักทรัพย์ก็ไม่สามารถกู้ได้ เพราะปัญหาส าหรับธนาคาร
คือ ไม่มีหลักประกันที่ขายทอดได้และปัญหาส าหรับนักศึกษาคือ ไม่มีแหล่งเงินทุนซึ่งกรณีหลังน้ี ก็
ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เป็นภาระที่รัฐบาลต้องสืบหาผู้กู้ยืมหลังเรียนจบอุดมศึกษา ซึ่งจาก
ตัวอย่างในออสเตรเลีย พบว่าการตามหาที่อยู่ของบัณฑิตที่เพิ่งเรียนจบน้ันเป็นเรื่องยากมาก 

5. ต้นทุนและผลประโยชน์ของเงินกู้ที่ช าระคืนเมื่อมีรายได้ สรุปเป็นหลักการที่ส าคัญได้ว่า 
เงินกู้แบบ ICL จะค านึงถึงความสามารถในการช าระเงินคืนของบัณฑิต จึงจะช่วยแก้ปัญหาการไม่
ช าระหน้ีคืน เน่ืองจากผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินคืนเมื่อมีรายได้ถึงในระดับที่ก าหนดไว้แล้วว่าสามารถ
มีความสามารถในการคืนเงินกู้ได้ และไม่ต้องกังวลใจหากต้องตกงานในอนาคต เน่ืองจากสามารถ
หยุดพักช าระหน้ีได้ ทั้งน้ีอยู่ในหลักการที่ว่าการท าให้เศรษฐกิจดีและมีอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น 
เป็นหน้าที่ของรัฐบาล และเมื่อผู้กู้ยืมที่ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้น และจะมาช าระ
เงินได้เร็วกว่า เป็นการลดความเสี่ยงในการผิดสัญญาที่รัฐบาลต้องลงทุนไปก่อนด้วย  

ในประเทศไทย .เมธี ครองแก้ว เป็นผู้น าแนวคิดของ Bruce Chapman น้ีมาศึกษาวิจัย และ
เสนอแนวคิดน้ี เมธี ครองแก้วได้สรุปการศึกษาดังกล่าว ไว้ว่า 
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กองทุนเงินกู้ยืมเพื่ออุดมศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income Contingent Loan 
For Higher Education) ตามแนวความคิดของ Bruce Chapman สามารถแก้ปัญหาดังน้ี 

1. ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงอุดมศึกษา 
2. ความขาดแคลนทางการเงิน 
3. ความขาดแคลนของผู้เข้าเรียน 
4. การใช้ทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ 
และประโยชน์ของระบบ ICL 
1. ช่วยแก้ปัญหาหน้ีสูญของผู้ให้กู้ 
2.ช่วยแก้ปัญหาช าระหน้ีไม่ได้ของผู้กู้ (หลักประกันความสามารถในการช าระหน้ีคืน) 
3. นักศึกษายากจนเข้าถึงหมด 
4. การช าระคืนไม่เป็นภาระจนเกินไป 
กรณีศึกษาระบบ กรอ.ของออสเตรเลีย 1989 – 2003 
1. กรอ.ของออสเตรเลีย คือ HECS: Higher Education Contributions Scheme 
2.ระบบเงินกู้ยืมจะมี 3 ระดับ ตามประเภทของวิชาที่มีต้นทุนสูง  – ต่ าต่างกันแต่หน้ีของ

นักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อหลักสูตรคือ 16,000 เหรียญสหรัฐ 
3. ข้อมูลหน้ีของนักศึกษาจะถูกเก็บไว้ที่ส านักงานภาษีหรือกรมสรรพากรของออสเตรเลีย 
4. การจ่ายคืนเริ่มที่รายได้ 25,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปีขึ้นไป โดยเก็บร้อยละ 3 และเพิ่มอัตรา

ขึ้นไปจนถึงร้อยละ 6 เมื่อรายได้สูงขึ้น 
ความส าคัญของการจัดเก็บเงินช าระคืน 
1. มีระบบระบุผู้ได้ประโยชน์ชัดเจน 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาระหว่างเรียน 
3. มีระบบการจัดเก็บเงินช าระคืนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
4. มีระบบที่สามารถวิเคราะห์ภาระของการช าระคืนหนีของนักศึกษาได้ 
ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ 
1. มหาวิทยาลัยเยล (ล้มเหลว) 
2. สวีเดน (ช่วงกลางทศวรรษ 1980) 
3. ออสเตรเลีย (1989) – นิวซีแลนด์ (1991) 
4. ชิลี (1994) 
5. แอฟริกาใต้ (1996) 
6. สหราชอาณาจักร (1997 ขยายรูปแบบ 2004) 
7. เสนอแนะแต่ไม่สัมฤทธ์ิ (ปาปัวนิวกินี มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย ราวันดา และเอธิโอเปีย) 
8. ก าลังพิจารณา (ฮังการี เยอรมัน เม็กซิโก ฟิลิปปินส์โคลัมเบีย และไทย) 
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สรุป 
1. ผู้เรียนมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์จากการศึกษาโดยส่วนตัวสูงมาก เพราะฉะน้ันการให้

สังคมต้องแบบรับภาระค่าเล่าเรียน จึงไม่ยุติธรรมต่อสังคม 
2. รายได้จากระบบใหม่จะช่วยส่งเสริมการบริหาร อุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย และช่วยในเรื่องอื่นทางการศึกษาได้ด้วย 
3. ระบบ กรอ.มีความเป็นธรรมต่อชีวิตการท างานของนักศึกษาคือ  จ่ายคืนเมื่อมี

ความสามารถที่จะท าเช่นน้ันได้ 
4. ระบบกรอ.สามารถช่วยคนยากจนได้ 
5. หลายประเทศได้ปรับมาใช้ระบบ กรอ.แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จทั้งหมด 
6. ระบบการจัดเก็บเงินช าระคืนมีความส าคัญมาก 
เมธี ครองแก้ว (2547) ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาในประเทศไทย

ในรายงานการวิจัยเรื่องการเงินอุดมศึกษาด้านรายรับแนวใหม่ ไว้ว่าในปัจจุบัน รัฐบาลอุดหนุน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในแบบ Supply Side ท าให้ผู้เรียนมิได้มีความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ตน
ได้รับผลประโยชน์ จนท าให้ขาดความตั้งใจในการศึกษา เน่ืองมาจากค่าเทอมที่ถูกมาก  และการ
อุดหนุนเช่นน้ีเป็นการน าภาษีของคนทั้งประเทศ มาอุดหนุนให้แก่ชนช้ันกลางเพียงกลุ่มเดียวจึงไม่
เป็นธรรมมากนัก 

อีกทั้งปัญหาด้านงบประมาณท าให้ไม่สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐ ให้มีคุณภาพสูง
ได้ และรัฐบาลยังไม่สนับสนุนการแข่งขันให้มี  Demand ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐกับเอกชน หรือ
มหาวิทยาลัยรัฐด้วยกันอย่างเหมาะสม และหากจะมีการแก้ไขตามหลักบริหารอุดมศึกษา โดยการ
เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียนทันที ก็ไม่สามารถท าได้เน่ืองจากสภาพสังคม และเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ผู้ปกครองอาจจะเดือดร้อนได้ ดังน้ันทางแก้ไขจึงควรจะมีการใช้การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับแนว
ใหม่ หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ( Income Contingent Loan: ICL) ซึ่ง
เป็นนวัตกรรมทางการเงินอุดมศึกษาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะน้ี และประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในออสเตรเลีย 

ระบบ กรอ.หรือ ICL น้ีคือระบบที่ต้นทุนการศึกษาของผู้เรียนสะท้อนต้นทุนในการบริหาร
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่แท้จริงมากขึ้น และลดการอุดหนุนของรัฐบาล และเป็นการระดม
ทรัพยากรจากทุกส่วนในสังคมมาใช้เพื่อการศึกษามากขึ้น ทั้งจากผู้เรียนและภาคเอกชน ส าหรับ
ภาระที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนจะไม่เป็นปัญหาเพราะหากไม่สามารถช าระค่าเทอมได้เองในขณะน้ี รัฐจะ
เป็นผู้ออกแทนให้ก่อน เป็นการจัดสรรหรืออุดหนุนผ่านอุปสงค์ หรือตัวผู้เรียน (Demand Side 
Financing) โดยภาระหน้ีจะติดตัวผู้ เรียนไปในอนาคตเมื่อเรียนจบ และจะทยอยใช้คืนตาม
ความสามารถ โดยหน้ีน้ีต่างจากการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทั่วไป เน่ืองจากไม่ผูกพันกับดอกเบี้ย และ
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ระยะเวลาช าระที่ก าหนดตายตัว เพียงแต่ต้องปรับฐานเงินกู้ตามดัชนีราคาเงินเฟ้อเท่าน้ัน (เมธี ครอง
แก้ว 2547) 

แต่ส าหรับผู้ที่กล่าวถึงเรื่องการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาในประเทศไทยกรณีลดการ
สนับสนุนแบบ Supply Side (สถานศึกษา) มาเป็นแบบDemand Side (ผู้เรียน) ในระบบงบประมาณ
การเงินอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะกับกรณี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายแรกๆ คือ ศ.(พิเศษ) 
ดร.สมชัย ฤชุพันธ์ ในรายงานการวิจัย แนวทางการบริหารกองทุนฯ ได้เสนอไว้ว่าจากการปฏิรูป
การศึกษาของไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ได้น าไปสู่แนวคิดการจัดการศึกษาโดย
อาศัยกลไกตลาด (Demand/Supply)และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายอย่างในด้าน
กฎหมาย ได้แก่ 

1. การให้สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หมวด 2 มาตรา 10) 

2. การก าหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี (หมวด 3 มาตรา 17) 
3. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (หมวด 4 มาตรา 22) 

4. ก าหนดให้รัฐจัดทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อย (มาตรา 60 (2)) 

ดังน้ันจึงเป็นความจ าเป็นที่ ต้องเริ่มลดการสนับสนุนแบบ   Supply Side (สถานศึกษา) มา
เป็นแบบ Demand Side (ผู้เรียน)มากขึ้นในระบบงบประมาณการเงินอุดมศึกษาไทยเพื่อให้มา
เป็นมาเป็นเครื่องมือสนองตอบต่อแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว(สมชัย ฤชุพันธ์ และชลธาร 
วิศรุตวงค์, 2544) 

ในการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ICL กับการปฏิรูปการเงินเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สมชัย ฤชุ
พันธ์ ได้บรรยาย ถึงการน าระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ( Income 
Contingent Loan: ICL) มาใช้ในบริบทของประเทศไทย สรุปได้ว่า การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ
อุดมศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ ต่อประเทศชาติมากและถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ 
และฐานความคิดหลักในการด าเนินการเรื่องน้ีเกิดมาจาก 

1. การอุดมศึกษาถือเป็น Merit Goods หรือสินค้า/ บริการ ซึ่งก่อคุณค่าแก่สังคม และเป็น 
Public Goods หรือสินค้าสาธารณะ ที่รัฐบาลต้องเป็นผู้จัดให้มีขึ้น โดยไม่สามารถแยกได้ว่าใครควร
ได้เท่าใด ดังน้ันจึงต้องให้ได้เท่าเทียมกันทุกคน 

2. การอุดมศึกษาถือเป็น Marketable Public Goods เป็นสินค้าสาธารณะ ที่น ามา
ออกจ าหน่ายผ่านกลไกตลาดได้ เช่นเดียวกับ โทรศัพท์ ถนนที่ให้สินค้าที่ให้เอกชนสัมปทานได้ เก็บ
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ค่าบริการได้ แต่ก็ยังเป็น Public Goods ที่รัฐ จะละเลย ไม่ใส่ใจไม่ได้ แต่  Marketable Public Goods 
รัฐ อาจไม่ต้องเป็นผู้ท าเองทั้งหมด 

3. รัฐบาลไม่จ าเป็นต้องเป็น Sole Provider of Higher Educational Services หมายถึง
สามารถให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดการศึกษาได้ แต่เน่ืองจากเป็น Public goods จึงต้องมีการก ากับดูแล ซึ่งการ
แทรกแซงของรัฐด้านการศึกษา ให้มีความยุติธรรม และประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วโลก 

4. การแทรกแซงน้ีต้องท าทั้งจาก Supply Sideและ Demand Side หมายความว่าแทรกแซง
ให้มีการผลิตในปริมาณที่มากพอ และแทรกแซงให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการน้ันๆ สามารถเข้าถึง และมี
ก าลังที่จะซื้อพอที่จะซื้อใช้บริการน้ันๆ 

5. การอุดมศึกษาก่อเกิด Private Benefit มากกว่า Public Benefit ซึ่งไม่เหมือนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เน่ืองจากผู้เรียน เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ 
(ซึ่งในประเทศไทยจ่ายเงินเดือนตามระดับวุฒิการศึกษา โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพและฝีมือ) 

6. Private Benefit เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และผู้ใช้บริการของผู้เรียน (ภาคธุรกิจ) กล่าวคือ
ถ้าผลิตแพทย์ แล้วไปเข้าท างานโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนก็จะได้รับผลประโยชน์จาก
การผลิตแพทย์ของรัฐบาล 

7. การ Shares of Burden ในแต่ละภาคส่วนจึงควรได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่
ได้รับการจะจัดการให้ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีการกระจายตัวของการเข้าถึง 
และมีการแบ่งการรับภาระที่เหมาะสม จึงต้องท าการจัดการ Supply Sideและ Demand Side ของการ
อุดมศึกษาอย่างเหมาะสม 

8. แบบอย่างของต่างประเทศ ลอกเลียนมาใช้โดยไม่ดัดแปลงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรีย 
อังกฤษ อเมริกา เพราะพื้นฐานสังคม และเศรษฐกิจของไทยไม่เหมือนกับประเทศเหล่าน้ัน และ
ระดับขั้นการพัฒนาทางการเงินเพื่อการอุดมศึกษาของไทยก็สูงกว่าหลายๆ ประเทศ  

9. Effective Enforcement (of debt recovery) เป็นหลักประกันของการช าระหน้ีคืน ระบบที่
ดีจะต้องมีการออกแบบไว้ให้มีการผ่อนปรนพอสมควร แต่ต้องมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด ส่วน
การมีจิตส านึกน้ันเป็นส่วนประกอบประการหน่ึง 

สรุปหลักการที่ส าคัญของระบบ ICLใน Australia ต้นแบบแนวคิด ICL ในประเทศไทย 
(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2548) 

การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของประเทศ  Australiaตามระบบ ICL (Income Contingent 
Loan) เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1989 โดยถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย Higher Education Funding Act 1988 
(HEFA) ซึ่งในบทที่ 4 และ 5 ของกฎหมายฉบับน้ีได้กล่าวถึงแผนการช่วยเหลืออุดมศึกษาและการมี
ส่วนร่วมในภาระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาหรือ HECS (Higher Education Contribution Scheme) 
และหลักเกณฑ์การจ่ายคืนเงินกู้ ICL 
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ในปัจจุบันการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือ Higher Education Loan Programmed (HELP) 
ประกอบไปด้วย 

1. Higher Education Contribution Scheme – Higher Education Loan Program (HECS – 
HELP) ในปัจจุบัน นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มน้ีมีประมาณ 530,000 คน โดยร้อยละ 95 เป็นนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้มีสิทธิขอ HECS – HELP ได้แก่ พลเมืองออสเตรเลีย ผู้มีสถานะ 
Permanent Resident และผู้ถือ Humanitarian Visa ส าหรับผู้ที่เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์สามารถรับ
การอุดหนุนจากรัฐบาลตาม Commonwealth Support แต่ไม่มีสิทธิในการกู้ HECS – HELP ภายใต้ 
HECS – HELP นักศึกษาออสเตรเลียสามารถจ่ายเงินค่าหน่วยกิตทั้งหมดเป็นเงินสดโดยได้รับ
ส่วนลด 20% หรือจ่ายเงินสดบางส่วนโดยถ้าจ่ายตั้งแต่ $500 ขึ้นไปอาจจะได้รับส่วนลดถึง 20% 
ส่วนที่เหลือใช้บริการการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาHECS – HELP หรือนักศึกษาอาจกู้ทั้งหมดจาก
HECS – HELP เพื่อจ่ายค่าหน่วยกิต โดยหน้ีที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปยัง ATO(Australia Taxation 
Office) เพื่อจัดท าบัญชีลูกหน้ี HECS – HELP ส าหรับการช าระเงินคืน HECS – HELP น้ันผู้กู้จะยัง
ไม่ต้องจ่ายจนกว่ารายได้จะถึงเกณฑ์ที่ก าหนด (Threshold Income) 

2.  FEE–HELP ได้แก่ กลุ่ม นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากรัฐตาม 
Commonwealth Support System หรือไม่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากรัฐแต่มีสิทธิขอกู้เงินตาม
ระบบ ICL 

3. OS – HELP หรือ Oversea – Higher Education Loan Programmed ใช้ส าหรับพลเมือง
ออสเตรเลียที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ 

การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาใน Australia (Information for Commonwealth Support Student, 
2005) 

1. นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้หรือไม่มีรายได้มีสิทธ์ิขอกู้ยืมเงิน HECS – HELP หรือ 
FEE – HELP หรือ OS – HELP โดยนักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Request for Commonwealth Support) เพื่อจะได้หมายเลข
ประจ าตัวผู้ได้รับการอุดหนุนจากรัฐหรือ CHESSN และกรอกแบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
(HECS – HELP Form หรือ FEE – H \ ELP Form หรือ OS – H \ ELP Form) การกรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องกระท าภายในวันที่ก าหนด (Census Date) ซึ่งจะต้องระบุลงไปในเอกสาร
เหล่าน้ีว่านักศึกษาผู้น้ันจะเลือกใช้วิธีการใดในการจ่ายค่าเล่าเรียน เช่น จ่าย Full up – Front Payment 
(จ่ายเงินสดทั้งหมด) หรือ Partial Up – Front Payment (จ่ายเงินสดบางส่วน) หรือ Deferred 
Payment (ให้รัฐจ่ายให้ก่อนทั้งหมด) (HEFA Section 41) 

2. นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการกู้ทั้งหมดหรือกู้ยืมบางส่วน
จะต้องแจ้งเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีด้วย (Tax File Number – TFN –ตาม HEFA Section41B) ในกรณี
ที่นักศึกษาไม่แจ้ง TFN และไม่สามารถช าระค่าหน่วยกิตตามที่นักศึกษาต้องจ่ายก่อนหรือภายใน
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วันที่ก าหนด (Census Date) สถาบันการศึกษาก็จะยกเลิกการได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจาก
รัฐบาลออสเตรเลียของนักศึกษาผู้น้ัน และยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในเทอมน้ันๆ  (HEFA Section 
41C) 

3. กรณีที่นักศึกษาจ่ายFull Up – Front Payment ไม่จ าเป็นที่จะต้องแจ้ง TFN ของนักศึกษา
แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ นักศึกษาสมควรแจ้ง TFN ของตนเองถึงแม้ว่า
จะเป็นการจ่าย Full Up – Front Payment(Information for Commonwealth Support student, 2005, 
P. 13) 

4. ทุกปี รัฐบาลออสเตรเลียจะประกาศเงินอุดหนุนในสาขาวิชาต่างๆ และจะประกาศอัตรา
การจ่ายเงินค่าหน่วยกิตของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (Information for Commonwealth Support 
Student, 2005, P. 19 – 21) 

5. ห้ามไม่ให้มหาวิทยาลัยคิดค่าหน่วยกิตเกินกว่าเพดานที่ก าหนด  (Information for 
Commonwealth Support Student, 2005,  P.  21) 

6. รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจะประกาศเพดานหน้ี ที่นักศึกษาสามารถกู้ได้ (วงเงินรวม) (HEFA 
Section 106 ZD) 

7. ห้ามไม่ให้มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษากู้เงินเพื่อการศึกษาถ้ายอดวงเงินกู้ของ
นักศึกษาผู้น้ันเกินกว่าเพดานหน้ี (Part 5B.3 Section 106ZD) 

8. การจ่าย Fill-up – Front Payment จะได้ลดตามสูตรร้อยละ 20 ของค่าเล่าเรียน เช่น ค่าเล่า
เรียน 1,000 เหรียญสหรัฐ นักศึกษาจะจ่ายเพียง 800 เหรียญสหรัฐ ส่วนอีก 200 เหรียญสหรัฐ รัฐบาล
ออสเตรเลียจะจ่ายแทนให้ (HEFA Section 57 (f)) 

9. การจ่าย Partial Up – Front Payment ถ้าจ่ายถึง 500 เหรียญสหรัฐหรือมากกว่า ก็จะได้รับ
ส่วนลดร้อยละ 20 โดยค านวณจากยอดเงินที่นักศึกษาจ่าย Partial Up – Front Payment คูณด้วย 1.25 
เช่น ค่าเล่าเรียน 3,000 เหรียญสหรัฐ นักศึกษาจ่ายจริง 500 เหรียญสหรัฐหมายถึงนักศึกษาจ่าย 
500x1.25 = 625 ดังน้ัน นักศึกษาจะกู้เพิ่มอีกเพียง 2,375 เหรียญสหรัฐโดยที่รัฐบาลออสเตรเลียจะ
จ่ายให้มหาวิทยาลัย 2,375  เหรียญสหรัฐ บวกกับ 125  เหรียญสหรัฐ (เงินส่วนลด) 

การจ่าย Partial Up – Front Payment ไม่ถึง 500 เหรียญสหรัฐจะไม่ได้รับส่วนลด 
(Information for Commonwealth Support Student, 2005, P. 27) 

การช าระเงินคืนหน้ีใน Australia (Information for Commonwealth Support Student, 2005, 
อ้างถึงใน จารุวรรณ เป็งมล,2548) 

1. ผู้กู้จะต้องช าระเงินคืนก็ต่อเมื่อรายได้ของผู้กู้ต่อปีถึงเกณฑ์ขั้นต่ าสุดตามที่รัฐบาลก าหนด 
(Threshold Income) โดยจ่ายผ่าน ATO 

2. ถึงแม้ว่าผู้กู้ยังคงเป็นนักศึกษาอยู่แต่ถ้ารายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดก็ต้องเริ่มช าระเงินคืน
(Information for Commonwealth Support Student, 2005, P. 33) 
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3. รัฐบาลออสเตรเลียจะประกาศอัตราการช าระเงินคืน และ Threshold Income ทุกปี 
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงของรายได้ในแต่ละปี เช่น ก าหนดว่ารายได้ 35,000 -40,000 
เหรียญสหรัฐต่อปี ต้องจ่ายคืนร้อยละ 4 ของรายได้ สมมุติว่า รายได้ 35,000 เหรียญสหรัฐจะต้องจ่าย
คืนร้อยละ 4 ของ  35,000 เหรียญสหรัฐซึ่ง เท่ากับ  1,400 เหรียญสหรัฐ  (Information for 
commonwealth support student, 2005, P. 33) 

4. ยอดเงินต้นที่ยังไม่ช าระตั้งแต่ 11 เดือนขึ้นไปจะต้องค านวณโดยการคิดค่า CPI ด้วยเพื่อ
สะท้อนถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง (Information for Commonwealth Support Student, 2005, P. 34) 

5. ค่า CPI จะประกาศทุกปี (Information for Commonwealth Support Student, 2005, P. 34) 
6. Pay as You Go (PAYG) หมายถึงระบบที่นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างต่ออาทิตย์ของลูกจ้าง

เพื่อใช้ในการช าระหน้ีเงินกู้ (Information for Commonwealth Support Student, 2005, P. 34) 
7. ผู้กู้จะต้องแจ้งนายจ้างถึงภาระหน้ีเงินกู้เพื่อการศึกษาตามระบบ PAYG (Information for 

Commonwealth Support Student, 2005, P. 34) 
8. นายจ้างจะหักเงินลูกจ้างตามระบบ PAYG ถ้าลูกจ้างมีรายได้ขั้นต่ า 690 เหรียญสหรัฐ ต่อ

อาทิตย์ (Information for Commonwealth Support Student, 2005, P. 34) 
9. ถ้ายอดเงินที่หักตามระบบ PAYG รวมแล้วมากกว่าอัตราที่ต้องช าระคืนผู้กู้จะได้รับเงิน

คืนแต่ต้องหลังจากกระบวนการเสียภาษีและขอคืนภาษีรายได้ต่อปีเสร็จสิ้น  (Information for 
Commonwealth Support Student, 2005, P. 34) 

10. ถ้าผู้กู้มีงานหลายอย่างและยอดเงินรายได้รวมถึง Threshold Income ทาง ATO จะส่งใบ
เตือนเรื่องการจ่ายคืนเงินกู้เพื่อการศึกษา (Information for Commonwealth Support Student, 2005, 
P. 35) 

11.ในกรณีที่ผู้กู้ท างานพิเศษหรืองานช่ัวคราวที่มีรายได้เกิน  690 เหรียญสหรัฐต่ออาทิตย์ 
แต่ผู้กู้มั่นใจว่ายอดรายได้ทั้งปีรวมแล้วจะไม่ถึง Threshold Incomeผู้กู้สามารถขออนุญาตจาก ATO 
ไม่ให้มีการหักเงินรายได้จากการท างานตามระบบ PAYG (Information for Commonwealth 
Support Student, 2005, P. 35) 

12. ผู้กู้ที่รายได้ถึงอัตราขั้นต่ าที่ก าหนดอาจไม่ต้องจ่ายเงินคืนถ้าอยู่ในสถานะต่อไปน้ี (1) มี
ครอบครัวที่ได้สิทธิลดค่ารักษาพยาบาล (2) มีครอบครัวที่ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจาก
ครอบครัวยากจนภายใต้ Section 8 ของ Medicare Levy Act 1986 โดยทั้งสองกรณีผู้กู้ต้องยื่น
เอกสารรับรองต่างๆ ต่อ ATO (Information for Commonwealth Support Student, 2005, P. 35) 

13. ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินคืนหน้ีได้ให้ร้องขอต่อรองอธิบดี ATO เพื่อเลื่อนการ
จ่ายเงินออกไปโดยให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาด้วย ถ้าผู้กู้ได้รับผลการพิจารณาที่ยังไม่น่า
พอใจผู้กู้มีสิทธิขออุทธรณ์ได้ภายใน 28 วัน แต่ถ้าผลการพิจารณายังไม่เป็นที่น่าพอใจอีกครั้งหน่ึง ผู้
กู้สามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ภายใน 28 วัน (HEFA Section 106L, Section 106M, P. 37) 
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14. การช าระเงินคืนแบบสมัครใจน้ัน ถ้ายอดจ่ายจริงตั้งแต่ 500 เหรียญสหรัฐขึ้นไป ผู้กู้จะ
ได้รับส่วนลดร้อยละ 10 จากยอดที่จ่ายคืน โดยใช้สูตรยอดที่ผู้กู้จ่ายคืน x 1.1 เช่น ผู้กู้เป็นหน้ี HECS 
– HELP 1,700 เหรียญสหรัฐและผู้กู้จ่ายคืนจริง 600  เหรียญสหรัฐ จะถือว่าผู้กู้ได้จ่ายคืน 660 
เหรียญสหรัฐท าให้เหลือยอดหน้ีคงค้าง 1,040  เหรียญสหรัฐ (HEFA Section 106, PA) 

15. การช าระเงินคืนหน้ีเงินกู้เพื่อการศึกษาไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ (Information for 
Commonwealth Support Student, 2005, P. 39) 

16. ถ้าผู้กู้ตาย ทายาทจะต้องร้องขอต่อ ATO เพื่อขอคืนภาษี โดยทายาทจะต้องช าระหน้ี 
HECS – HELP ที่ผู้กู้ต้องจ่ายภายในปีน้ันๆ แก่ ATO ก่อน ส่วนยอดคงค้างที่เหลือทางรัฐบาล
ออสเตรเลียจะยกหน้ีให้  (Information for Commonwealth Support Student, 2005 & HEFA 
Section, 106Z) 

17. ถึงแม้ว่าผู้กู้ถูกประกาศให้เป็นผู้ล้มละลายก็ต้องช าระคืนเงินกู้  (Information for 
Commonwealth Support Student, 2005 & HEFA Section. 106, YA) 

18. ATO จะส่ง HECS – HELP Information Statement ให้ผู้กู้ทุกเดือนมิถุนายน โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้งผู้กู้ต้องแจ้งให้ ATO ทราบด้วย (Information for Commonwealth Support 
Student, 2005, P. 40) 

ส าหรับแนวคิดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในกรณีการเงินมหภาคในระดับอุดมศึกษาน้ัน            
เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ได้เคยเสนอไว้ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ วุฒิสภา ใน
ฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประจ ากรรมาธิการฯ ไว้เกี่ยวกับการท าให้กลไกตลาดท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
โดยการก าหนดค่าเล่าเรียนที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยสรุปคือ 

นโยบายในอดีต รัฐบาลมีแนวคิดที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รัฐจึงต้องใช้ เงินงบประมาณอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษาในอัตราที่สูงมาก แต่สถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
ประชาชนมีฐานะที่ดี ขึ้นก ว่า ในอดี ต  และการ จัดสร รงบประม าณแบบเดิ มส่ งผ ลให้
สถาบันอุดมศึกษาขาดประสิทธิภาพ ขาดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากไม่มีบรรยากาศของ
การแข่งขัน และไม่ร้างความเป็นธรรมกับผู้เรียนที่มีฐานะต่างกัน ดังน้ันจึงควรมีการจัดการการเงิน
อุดมศึกษาใหม่โดยอาศัยกลไกตลาด จะท าให้ตลาดอุดมศึกษาไม่ถูกบิดเบือนไป ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนมากขึ้นแล้ว จะสามารถลดอัตราการว่างงาน หรือท างาน
ไม่ตรงสาขาจะลดลง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์, 2547) 

ส าหรับแนวคิดที่ปัจจัยหลัก ในกรณีปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาในประเทศไทยอีกด้านหน่ึงที่
จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยน้ันคือเรื่อง ข้อตกลงทางการค้า GATS หรือ General Agreement on Trade 
in Services และ FTA หรือ Free Trade Agreement ด้านการบริการการศึกษา เน่ืองจากข้อตกลง
ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ถือว่าการอุดมศึกษา Merit Goods หรือสินค้า/ บริการ และต้อง
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เป็นการค้าแบบเสรีเป็นไปตามกลไกของตลาด ข้อตกลงดังกล่าวจึงเปิดให้มีการบริการข้ามแดน 
(Cross – Border Supply) การเดินทางไปรับบริการที่ต่างประเทศ (Consumption Abroad) การไปตั้ง
บริษัทในต่างประเทศเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) และการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา 
(Movement of Natural) เกี่ยวกับการตกลงเจรจาเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา แรงผลักดันที่ท า
ให้เกิดการตกลงเจรจาการค้าเสรีด้านบริการการศึกษามี 3 ประการคือ  

1. กระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นการเปิดโอกาสให้ตลาดอุดมศึกษาโลกขยายตัว และเป็นภัย
คุกคามต่อการอุดมศึกษาของประเทศที่ไม่ปรับตัว เพราะแม้จะเกิดประโยชน์ด้านการยกระดับ
ความรู้ของคนในชาติ และอาจเสียความส าคัญด้านจริยธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นข้อดีเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะถูกลง 
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจะถูกลง และประชาชนจะเข้าถึงได้มากขึ้น 

3. การเพิ่มการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ข้อตกลงทางการค้า GATS มุ่งที่จะเปิดตลาดและ
ยกเลิกข้อกฎหมายใดๆ ที่ขัดขวางการค้าเสรีด้านอุดมศึกษา เป็นที่น่าเป็นห่วงมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่นที่อาจเสียเปรียบสถาบันที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ หรือการบริการอุดมศึกษาที่ก้าวหน้า
กว่า แต่ก็มีข้อดีในการบังคับให้มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพของตนเอง เพื่อมิให้สูญเสียรายได้ และ
ปิดตัวเองลงในที่สุด (คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งให้การบริการการศึกษาเป็นไปอย่างเสมอ
ภาค เป็นธรรม คุณธรรมและประสิทธิภาพ น้ัน ได้ก าหนดทิศทางการปรับ เปลี่ ยนของ
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่การบริหารที่เป็นอิสระจากระบบราชการมากขึ้น การปฏิรูปการเงิน
อุดมศึกษา จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าวน าไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ 
ทั้งน้ีเพราะการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ให้ความส าคัญกับ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
กล่าวคือต้องมีการปฎิรูปการเงินด้านการศึกษา เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาด้วย(เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงค์ศักดิ์, 2547) 

สร้างทุนมนุษย์และเพิ่มผลิตภาพ 
การศึกษาเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศ 

และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การศึกษาช่วยให้เยาวชนสามารถเพิ่มทักษะ ช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาความสามารถในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ดังน้ัน การ
ลงทุนด้านการศึกษาหรือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์จะท าให้เยาวชนมีผลิตภาพที่สูงขึ้ น ซึ่งจะ
สะท้อนในรูปการมีรายได้ที่สูงขึ้น 

OECD (2003) ท าการศึกษาเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการศึกษาโดยศึกษาจาก
กลุ่มประเทศใน WEI (UNESCO World Education Indicator: WEI) ซึ่งประกอบด้วยประเทศ 
Argentina, Brazil, Chile, China, Egypt, India, Indonesia, Jamaica, Jordan, Malaysia, Paraguay, 
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Peru, The Philippines, Russia, Sri Lanka, Thailand, Tunisia, Uruguay และ Zimbabwe พบว่าระดับ
รายได้ของคนกลุ่มประเทศที่มีการศึกษาในระดับต่างๆ มีผลต่อรายได้และโอกาสการมีงานท า กลุ่ม
ประเทศที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสที่จะมีงานท าสูงกว่า ตกงานน้อยกว่า และมีรายได้สูงกว่ากลุ่ม
ประเทศที่มีการศึกษาไม่สูง 

นอกจากการที่การศึกษาเป็นการลงทุนในตัวบุคคลแล้ว การศึกษายังมีประโยชน์ในการท า
หน้าที่เป็นกลไกการคัดเลือกหรือกลไกการแยกแยะว่าบุคคลใดมีความสามารถมากน้อยกว่ากัน 
หรือที่เรียนกว่าการ “Screening” แนวคิดน้ีเช่ือว่าการที่เยาวชนใช้เวลาในสถานศึกษามากขึ้นบุคคล
เหล่าน้ันมักมีรายได้ที่สูงขึ้นและมีผลิตภาพที่สูงขึ้นดังน้ันการที่เยาวชนใช้เวลาในสถานศึกษาแล้ว
ท าให้มีผลิตภาพที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าการศึกษาช่วยให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเท่าน้ัน แต่การศึกษา
ยังท าหน้าที่คัดเลือกและแยกแยะระหว่างคนที่มีศักยภาพสูงออกจากคนที่มีศักยภาพต่ าด้วย 

การที่เยาวชนมีผลิตภาพที่สูงขึ้นจากการได้รับการศึกษาหรือจากการที่พวกเขาได้ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกที่ดียังก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงบวก หรือที่เรียกว่า Positive Externality 
ด้วย น้ันคือ หากคนรอบข้างหรือคนส่วนหน่ึงในสังคมมีผลิตภาพสูงขึ้น ก็จะเป็นการสนับสนุน 
หรือสร้าง Complementarity ให้กับผลิตภาพของผู้อื่นด้วยเน่ืองจากในการท างานต่างๆ ต้องอาศัย
ความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลต่างๆ ในสังคม (Kremer, 1993) 

ในส่วนของภาครัฐ การที่ประชาชนในประเทศมีผลิตภาพสูงขึ้นท าให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นตามศักยภาพที่แท้จริง ยังจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสวัสดิการสังคมและประเทศชาติด้วย
ในรูปของการเก็บภาษีเข้ารัฐได้มากขึ้น ถึงแม้การที่ภาครัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นจะเป็นผลกระทบ
ประเภท Transfer Effect แต่ในระยะยาว การโยกย้ายงบประมาณภาครัฐในรูปการเก็บภาษีและการ
ใช้จ่ายภาครัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พึงประสงค์จะท าให้สวัสดิการของสังคมโดยรวมเพิ่มขึ้น
ด้วย 

ท้ายสุด การที่การศึกษาได้ช่วยในการสร้างทุนมนุษย์และน าไปสู่ผลทางด้าน Positive 
Externality ตามที่กล่าวข้างต้น การศึกษายังเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

ลดปัญหาความยากจน 
ทุนมนุษย์เป็นสาเหตุส าคัญอย่างหน่ึงที่น าไปสู่ปัญหาความยากจนของประเทศการที่

ประเทศต้องประสพปัญหาความยากจนน้ันเป็นเพราะประชาชนมีทุนมนุษย์ต่ า การลงทุนในทุน
มนุษย์จึงเป็นการสร้างทุนทางสังคมอย่างหน่ึงที่มีผลท าให้ประชาชนมีการพัฒนาตามศักยภาพและ
น าไปสู่การสร้างรายได้ที่สูงขึ้น การลงทุนในการศึกษาจึงเป็นกลไกอย่างหน่ึงในการลดปัญหาความ
ยากจนของประเทศ การศึกษาเป็นการช่วยให้ประชาชนที่ยากจนมีทักษะในการท างานและการ
ประกอบอาชีพดีขึ้น มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการสร้างฐานส าคัญส าหรับการ
เรียนรู้ต่อๆไป นอกจากน้ันการศึกษายังท าให้ประชาชนมีทัศนะ “Attitude” ที่ดีขึ้นและสามารถ
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รับมือกับผลกระทบต่างๆ “Shock” ได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งทั้งหมดน้ีจะช่วยสร้างทุนในทรัพยากรมนุษย์
และสร้างรายได้ให้ชีวิตต่อไป (World Bank, 1995) 

การลงทุนในการศึกษาที่ส่งผลทางบวกต่อการลดปัญหาความยากจนน้ัน ยังมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างแนบแน่นกับสภาวะทางสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนจน ซึ่งประเด็นด้านสุขภาพน้ี
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหน่ึงของทุนมนุษย์ด้วยและเป็นสิ่งที่คนจนต้องพึ่งพาเป็นอย่างยิ่ง 
การลงทุนในการศึกษาที่มีผลท าให้ประชาชนและครอบครัวมีสุขภาพดีขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพ การสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นตามมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะทางสุขภาพของพ่อแม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่) ที่ได้รับการศึกษาจะมีส่วน
ช่วยอย่างมากในการสร้างสุขภาพของเด็กและลดอัตราการตายของเด็ก 

นอกจากน้ี รายงาน World Bank (1995) พัฒนาการของเด็กในวัยเยาว์ “Early Home 
Development” มีผลอย่างมากต่อการพัฒนาทางสติปัญญาของเยาวชนในระยะต่อมา การศึกษาพบว่า
เยาวชนจากครอบครัวที่มีสถานะทางสังคมที่ดีกว่าจะมีไหวพริบและทักษะในการเรียนรู้ (Cognitive 
Skill) ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีสถานะทางสังคมที่ด้อยกว่า ปรากฏการณ์
เหล่าน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยทางโภชนาการและสภาวะทางด้านสุขลักษณะของครอบครัว 
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการลงทุนทางการศึกษาในส่วนของการลดปัญหาความยากจนจะ
ปรากฏผลเด่นชัดขึ้นก็ต้องใช้เวลานานจนกว่าผู้ได้รับการศึกษาจะเข้าท างานและเริ่มมีรายได้ 

ช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
การลงทุนในการศึกษามีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลไกจะท าง าน

ผ่านการสร้างทุนมนุษย์ ทฤษฎี New Growth Theory ซึ่งเน้นถึง Endogenous Technological Change 
เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจาก Growth Theory เดิมที่กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
(Technological Change) ช่วยให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว แต่  Growth 
Theory เดิมมิได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยใดบ้างหรือเกิดขึ้นได้
อย่างไร ทฤษฎี New Growth Theory ได้เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการผลิตองค์
ความรู้ การสร้างนวัตกรรมและการลงทุนในทุนมนุษย์ กลุ่ม New Growth Theory กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อแรงงานมีการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังน้ันการสะสมของทุนมนุษย์
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่จะช่วยให้ประเทศมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังน้ัน การศึกษาจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับการสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง “Self – Sustaining Growth” (Romer 
1986; Lucas 1988; Azanriadis & Drazen 1990; Barro 1991; Mc Mahon 1991; และ  Bartel and 
Lichtnbary 1987 อ้างถึงใน World Bank ,1995) 

การศึกษาเชิงประจักษ์ที่ศึกษาถึงผลกระทบของการลงทุนในการศึกษา ผ่านกลไกทุนมนุษย์ 
ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยงานของ  OECD (2003) และ Hanushek and Kimko 
(2000) ผลงานเหล่าน้ีได้ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากประเทศต่างๆ โดยวัดผลการศึกษาทั้งในด้าน
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คุณภาพการศึกษาที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และผลการศึกษาด้านปริมาณการศึกษา 
การศึกษาพบว่าการลงทุนในการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ ส่วน Gylfason and Zoega (2003) ท าการศึกษาใน 87 ประเทศ พบว่าหากประเทศมี
อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จะท าให้อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 1 จุด 

ส าหรับการศึกษา OECD (2003) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของจ านวนปีที่เยาวชนได้รับ
การศึกษาต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม  WEI พบว่า ทุกๆ ปีที่ประชาชนของ
ประเทศได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจะส่งผลท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ  
3.7 จุด 

ส่วนผลกระทบของคุณภาพการศึกษา Hanushek and Kimko (2000) ได้ใช้วิธี Standardized 
Scores ของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนด้านคุณภาพของการศึกษาโดยใช้
กรอบเวลาในการวิเคราะห์ 30 ปี ครอบคลุม 139 ประเทศ การศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้น 1 Standard 
Deviation ของคุณภาพการศึกษาได้ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 
1 จุดต่อปี การศึกษาน้ียังพบว่าคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นยังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการศึกษา การศึกษาน้ีพบว่าการเพิ่มขึ้นของ 1 Standard 
Deviation ของปริมาณการศึกษาจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ขึ้นเพียงร้อยละ 0.32 
ต่อปีเท่าน้ัน 

Hanushek and Kimko (2000) ยังพบว่าการลงทุนในการศึกษาระดับประถมศึกษาส่ง
ผลกระทบมากที่สุดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและมี Threshold Level of Education 
ที่ประมาณ 3 – 4 ปี อย่างไรก็ตาม การลงทุนในระดับอุดมศึกษาก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างการขยาย
ตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ “Self – Sustaining Growth” เช่นกัน โดยการลงทุนในระดับอุดมศึกษา
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายความรู้ ประชาชนที่มีความรู้สูงเหล่าน้ีจะช่วยในการสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้เกิดกิจกรรมการค้นคว้าวิจัย และการอบรมในระดับสูง  

นอกจากน้ัน การลงทุนในการศึกษายังท าให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อสังคม เช่น 
ประโยชน์ในรูปของการเสริมสร้างคุณค่าด้านวัฒนธรรม การที่ประชาชนมีการศึกษาท าให้เกิดการ
พัฒนาด้านวัฒนธรรม เช่น การดนตรี ศิลปกรรม หรือวรรณกรรม เป็นต้น พร้อมทั้งยังช่วยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกร่วมในสังคมเดียวกัน (Social Cohesion) การศึกษายังเป็นการ
ช่วยให้เกิดความสมานฉันท์ในกรณีที่สังคมมีการแบ่งแยกทางด้ านเช้ือชาติภาษา และศาสนา 
นอกจากน้ีการศึกษายังมีประโยชน์ในเชิงในการสร้างความเป็นประชาสังคมที่ดี (Civil Society) 
เป็นที่ยอมรับกันว่าการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างสูงกับระดับของการเป็นประชาสังคมที่ดี ระดับ
การมีส่วนร่วมของสังคมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงอัตราการออกสิทธิออกเสียงในกิจกรรมทาง
การเมือง และการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีด้วย 
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บทบาทของภาครัฐในการด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ควรด าเนินไปอย่าง
ระมัดระวัง ในกรอบแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เน้นการท างานของกลไกตลาด บทบาทของ
ภาครัฐจะถูกจัดให้จ ากัดอยู่ในกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของกลไกตลาด 
(Efficiency Criteria) การรักษาเสถียรภาพ (Stability Criteria) และการสร้างความเสมอภาค (Equity 
Criteria) ในสังคมเท่าน้ัน นอกเหนือจาก 3 เรื่องน้ีแล้ว ภาครัฐจะไม่มีหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ
ท างานของตลาด ในส่วนของนโยบายเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพบว่ามีเหตุผล 2 ประการที่ท าให้
ภาครัฐควรเข้าไปด าเนินการในภาคการศึกษา ได้แก่ เหตุผลด้านประสิทธิภาพ (Efficiency Criteria) 
และเหตุผลด้านความเสมอภาค (Equity Criteria) 

 

2.3 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบร่วมทางสังคม และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
โกวิทย์ สวัสดิ์มงคล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการแก้ไขปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการ ขสมก” เป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการด าเนินธุรกิจรถ
ร่วมที่เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจรถร่วมและความ
ต้องการ การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีการแก้ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงพรรณา กลุ่มประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วม
บริการ ขสมก.ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 62 บริษัท โดยมีผู้ประกอบการจ านวนทั้งสิ้น 145 
ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 เป็นเพศชาย อายุส่วนมากร้อยละ 32.6 อยู่ระหว่าง 41 – 
50 ปี และ 51 – 60 ปี ร้อยละ 40.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 28.1 มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ
อยู่ระหว่าง 11 – 15 ปี ร้อยละ 31.1 มีจ านวนยานพาหนะในบริษัทน้อยกว่า 4 คัน และร้อยละ 35.5 มี
รายได้ของบริษัทปี 1 – 6 แสนบาท ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านสิ่งแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนลักษณะการด า เนินธุรกิจรถร่วมที่เป็นการ
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจรถร่วม พบว่าภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง และความต้องการ
สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมกรณีการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 

จูน วิเศษณัฐ (2550) ท าการศึกษาเรื่องความเช่ือมโยงระหว่างการท า CSR ขององค์กรกับ
กลยุทธ์ขององค์กร เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการท า CSR กับความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์องค์กร 
รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการท า CSR เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการท า CSR ให้
ประสบความส าเร็จต่อไป โดยท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรที่ได้น า CSRไปประยุกต์ใช้ โดย
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เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล Best Corporate Social Responsibilities 2006 จ านวน 4 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จากผลการศึกษาพบว่าองค์กรมีการท า CSR ที่
เริ่มจากภายในองค์กร โดยการท า CSR ให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาประเด็นการท า CSR ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการวิเคราะห์ผ่าน 
Value Chain และ Diamond Model เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม CSR เกิดความเช่ือมโยงกับกิจกรรม
องค์กรส่งผลให้เกิดความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งน้ีการเลิกพิจารณากิจกรรม CSR  
องค์กรควรจะเลือกเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและก่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด เพื่อให้
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับประโยชน์จากการท า CSR อย่างแท้จริง 

ธีรวรรณ ศรีขวัญ (2546) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาผลการด าเนินงานการ
ประกอบธุรกิจ ผลก าไรและความเจริญเติบโตของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ ปี 2538 – 2544 รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรของธนาคารและการ
บริหารองค์กรภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการวิเคราะห์สองส่วน คือ 
ด้านสภาพคล่อง ด้านการบริหารหน้ีสิน ด้านความสามารถในการท าก าไร และด้านคุณภาพการ
บริหารสินทรัพย์ทั้ง 4 ด้านน้ี เป็นส่วนแรกของการวิเคราะห์ ส่วนที่สองวิเคราะห์การบริหารเชิงกล
ยุทธ์โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความมุ่งมั่นขององค์กร และวัตถุประสงค์รวมทั้ง SWOT 
analysis 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ส่วนแรก คือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินพบว่า ใน
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร ในช่วงปี พ.ศ.2535 – 2544 มีสภาพคล่องแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีการ
บริหารเงินให้สินเช่ือและเงินฝากได้อย่างเหมาะสม ในด้านการบริหารหน้ีพบว่าธนาคารมีการ
จัดการที่สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงมีการบริหาร
ปรับปรุงฐานข้อมูลสินเช่ือ และควบคุมความเสี่ยงในด้านสินเช่ืออย่างเข้มงวด เน้นความมั่นคง
มากกว่าการขยายตัว ในด้านความสามารถในการท าก าไร พบว่า มีระดับความสามารถในการ
บริหารให้เกิดก าไรมากขึ้น โดยมีผลมาจากความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ความสามารถใน
การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ในด้านคุณภาพของสินทรัพย์พบว่าธนาคารมี
คุณภาพดีหลังจากปี 2542 มีมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และมีคุณภาพในการ
ปล่อยสินเช่ือ และจากการวิเคราะห์ในส่วนที่สองทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่าธนาคารอยู่
ในต าแหน่งจุดอ่อนและโอกาสในเวกเตอร์การแข่งขัน ธนาคารเลือกการขยายสินเช่ือเพื่อเพิ่มรายได้ 
โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเจาะตลาด และการรวมตัวไปข้างหน้า 

นัทธี จันทนา (2550)ได้ศึกษาเรื่องแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรษิัทวิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย โดยท าการศึกษาผ่านการแจกแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก
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จ านวนพนักงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ) 
แล้วท าการแบ่งกลุ่มการเก็บข้อมูล ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มงานปฏิบัติการ 2.กลุ่มงานด้าน
วิศวกรรม 3.กลุ่มงานด้านอ านวยการ 4.  กลุ่มงานด้านอื่นๆ จากน้ันท าการวิเคราะห์ผ่านแผนที่ก
ลุยทธ์ (Strategy Map) โดยสามารถอธิบายการด าเนินงานกลยุทธ์ตามแผนที่กลยุทธ์ได้ 4 ด้าน คือ 1.
ด้านการเงิน 2.ด้านการเรียนรู้และเติบโต 3.ด้านการด าเนินงานภายใน 4.ด้านลูกค้า เพื่อช่วยให้
สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรม CSR ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายที่วางไว้ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร จากผลการศึกษา ในภาพรวมองค์กรได้ด าเนินโครงการต่างๆ 
ได้ครอบคลุมทั้งในส่วนพนักงาน ผู้ถือหุ้นขององค์กร ชุมชนทั้งใกล้และไกลองค์กร ส่งผลให้
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะท าให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือ และมี
ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจเป็นพลเมืองดีของสังคม ดังน้ันองค์กรจะต้องให้ความส าคัญและ
ใส่ใจในการด าเนินกิจกรรม CSR รวมทั้งการก าหนดแผนการด าเนิน กลยุทธ์ในด้านต่างๆ จะต้องมี
ความสอดคล้องและเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544) ได้ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ธุรกิจ: 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการศึกษาถึงทัศนะของ
ผู้บริหารที่มีต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งศึกษานโยบายและกิจกรรม ตลอดจน
แนวโน้มของการจัดกิจกรรมในอนาคต ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดท ากับข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี ทัศนะของประชาชนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายในองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในด้านทัศนคติต่อขอบเขตความรับผิดชอบต่อ
สังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสั งคม พบว่า นโยบายด้านการ
ส่งเสริม, การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด ส าหรับปัจจัยจูงใจในการจัดท ากิจกรรม
ประกอบไปด้วย การใช้จริยธรรมในการบริหารงาน การตระหนักถึงจรรยาบรรณขององค์กร และ
การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ระดับมาก ส าหรับแนวโน้นในการจัดกิจกรรมใน
อนาคต พบว่าองค์กรคิดจะจัดกิจกรรมในด้านการผลิตสินค้าที่ดีและบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด 
รองลงมาคือการรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริจาคเงิน หรือสิ่งของในงานสาธารณกุศล 

สิริวงษ์ เอียสกุล (2550) ได้ท าการศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมา และสภาพด าเนินงานทั่วไป ของบริษัท ปูน
ซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ก่อนและหลังเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ปี 2540 เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจาก
รายงานประจ าปี เอกสารทางธุรกิจ เว๊บไซต์ สื่อหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ งบการเงินของ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อท าการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และสภาพการ
ด าเนินงานทั่วไป 
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ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ที่น ามาใช้แก้ปัญหา
ในช่วงวิกฤตการณ์ มีการใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด ได้แก่ มีการเพิ่มการส่งออกสินค้า ระบายสินค้าที่
ล้นสต็อกออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น, มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อความชัดเจนของ
โครงสร้างการเงิน และเตรียมรอแผนการร่วมทุนในอนาคต ทางด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน ได้มีการ
ออกหุ้นกู้มาเป็นจ านวนมากเพื่อน าเงินมารีไฟแนนซ์ 

มีการน ากลยุทธ์การขยายตลาดเพิ่มขึ้น เห็นได้จากมีการเพิ่มการส่งออกสินค้า ระบายสินค้า
ที่ล้นสต็อกออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น และน ากลยุทธ์การคงตัวมาใช้ตอนที่ประสบปัญหา ปี 
2540 ทางเครือซิเมนต์ไทย ได้หยุดลงทุนทุกๆ อย่าง 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องน้ีท าให้ทราบว่าบริษัทมี
การบริหารงานที่ดีเกี่ยวกับลูกหน้ีและเรื่องของสินค้าคงคลัง ซึ่งมีแนวโน้นดีขึ้นเรื่อยๆ กว่าปี ก่อนๆ 
ที่ผ่านมา อัตราส่วนโดยรวมของความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดี และความสามารถใน
การท าก าไรของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ยังถือว่ามีความสามารถในการท าก าไรอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่ า แต่แนวโน้นอนาคตของบริษัท ยังมีความสามารถในการท าก าไรได้อย่างต่อเน่ือง 

ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล (2546)ได้ท าการศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ ใน
เขตภาคใต้ตอนบนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ในเขตภาคใต้ตอนบน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคใต้ตอนบน ปัญหา
และอุปสรรค การด าเนินงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งกลยุทธ์การด าเนินงานที่ธุรกิจขนาดใหญ่ในเขตภาคใต้ตอนบนใช้
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 

รัตนา รัตนะ (2550) ศึกษาเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and 
Environmental Awareness) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการกรุงไทยยุ
ววาณิช” น้ีมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาการด าเนินธุรกิจของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามแนวคิดทฤษฎี
ธรรมภิบาล บรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้ในการท างานขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้สร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ สร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ธนาคาร ลูกค้า
ธนาคาร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น สร้างความเจริญเติบโตที่มั่นคง และยั่งยืนแก่องค์การ 
คืนก าไรแก่สังคมส่วนรวม และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้น าหลักการ
บรรษัทภิบาล มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 7 ประการ และประการหน่ึงในน้ัน คือ การส านึกในการ
ปฏิบัติที่ดี และโดยรวมแล้วความหมายของบรรษัทภิบาลว่า เป็นการบริหารจัดการธุรกิจ ที่เป็น
ธรรมและโปร่งใส โดยผู้มีอ านาจบริหารและอ านาจในการตัดสินใจในธุรกิจน้ันๆ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และผลการกระท าของตนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท (Stakeholders) ทุก
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ราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี พนักงาน รัฐ ลูกค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป คณะกรรม  (Board) ผู้ถือ
หุ้น มีหน้าที่ตรวจตรา (Monitor) การบริหารงาน (Management) ของผู้บริหารให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของบริษัท ในขณะที่ผู้บริหารเองต้องบริหารธุรกิจเพื่อที่จะสร้างผลก าไร
ให้แก่บริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของโดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย  

สุดท้ายผู้ศึกษา ขอสรุปผลการค้นคว้า ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบร่วมทาง
สังคม และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ว่าการที่สร้างองค์การให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือให้เป็น
บรรษัทภิบาลที่ดี จากความหมายและหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีช่ือ
เรียกแตกต่างกัน ได้แก่ ธรรมภิบาล (Good Governance) และ บรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายในองค์การ ตั้งแต่ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานปฏิบัติ  ผู้ถือหุ้น ภายใต้การ
บริหารงานที่มีนโยบาย หลักการ วิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล 

และการบริหารที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง เป็นธรรมภายใต้การ
บริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หรือคอร์รัปช่ันได้ โดยสามารถเปรียบเทียบหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดีระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ และการพิจารณาประเด็นการท า CSR ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการ
วิเคราะห์ให้การด าเนินกิจกรรม CSR เกิดความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร จะก่อให้เกิดคุณค่า
มากที่สุด และองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับประโยชน์จากการท า CSR อย่างแท้จริง 


