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บทคัดยอ
  กลุมผลประโยชนและกลุมกดดันมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะท้ังใน              
ตางประเทศและในประเทศไทย ทฤษฎีกลุมผลประโยชนเนนกระบวนการตอรองและการตัดสินใจของผูนํากลุม 
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนปจจยัสําคัญท่ีกระตุน
บทบาทของกลุมผลประโยชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เน้ือหาในบทความน้ีมีวัตถุประสงคสองประการ 
ประการแรก คอื บทความน้ีตองการสํารวจแนวคิดกลุมผลประโยชนโดยเนนทฤษฎีพหุนยิม (Pluralism) ชนช้ันนํานิยม 
(Elitism) และการแลกเปล่ียน (Transaction Cost) ประการท่ีสอง คือ การตรวจสอบผลกระทบของกลุมผลประโยชน
ตอกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาหากกลุม                     
ผลประโยชนสามารถรวมตัวและลดความขัดแยงภายในกลุมได กลุมผลประโยชนก็สามารถกดดันใหรัฐบาล              
ใหการชวยเหลือทางการเงินแกภาคธุรกิจของตนเพ่ิมขึ้น
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Abstract
  Interest and pressure groups have an influence on policy formation and policy implementation 
processes in foreign countries and in Thailand. Interest group theories are generally based on an analysis of 
group leaders’ negotiation and decision-making. Moreover, political transition and state role in industrial 

development are influential factors encouraging interest groups’ role in public policy formation. This article 
has two objectives. First objective was to review and examine theories of interest group focusing on Pluralist, 
Elite, and Transaction Cost theories.  Second objective was to examine an effect of interest groups on 
policy formation and policy implementation processes in Thailand. Results show that if interest groups 
are able to coordinate and reduce internal conflict within their group, they are able to pressure government 
to increasingly provide financial assistance to their business sector.
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บทนํา
  กลุมผลประโยชนและกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดและการดําเนินนโยบาย
สาธารณะในตางประเทศและประเทศไทย นโยบายสาธารณะหลายฉบับสะทอนใหเห็นถึงความตองการของกลุม     
ผลประโยชนซึง่ตองการไดรบัการสนบัสนนุจากรฐับาล เชน นโยบายการอุดหนนุสนิคาเกษตร ไดแก ออยหรอืยางพารา 
แสดงใหเห็นอทิธิพลท่ีสาํคัญของกลุมสมาพันธเกษตรกรไรออยและสวนยางพาราตอกระบวนการการกําหนดนโยบาย
การเกษตร หรือนโยบายประชานิยมในภาคการผลิตอุตสาหกรรม เชน นโยบายสิทธิพิเศษทางการคาหรือนโยบาย   
รถคันแรกแสดงใหเห็นวากลุมอุตสาหกรรมมีบทบาทตอการดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาล และมีบทบาท
ตอการกําหนดและดําเนินนโยบายในแงมุมตางๆ  ดังน้ี
  1. กลุมผลประโยชนมีบทบาทในการกดดันใหรัฐบาลคงนโยบายท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับตน เชน กลุม        
ผูสงออกขาวรายใหญกดดันใหรฐับาลคงนโยบายพรีเมีย่มขาว (Rice Premium) และการจํากัดโควตาการสงออกขาว 
(Quota Rents) เพ่ือผูกขาดตลาดการสงออกขาว
  2. กลุมผลประโยชนรวมมือกับกลุมกดดันในวงการตาง ๆ กดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานของตนหรือขัดกับอุดมการณของตน เชน กลุมผูสงออกขาวรวมมือกับนักวิชาการและ
สื่อมวลชนกดดันใหรัฐบาลยกเลิกนโยบายการกีดกันการคาขาว (พรีเมี่ยมขาวและการจํากัดโควตา)
  3. กลุมผลประโยชนสนบัสนนุนโยบายบางอยางท่ีสงผลกระทบเชิงบวกตอผลประโยชนของตนในทางออม
หรือไมใหความรวมมอืกับนโยบายของรัฐบาลจนทําใหการดําเนินนโยบายมีอุปสรรค
  4. กลุมกดดันและกลุมเคลือ่นไหวทางสังคมมบีทบาทในการสรางวาระเชิงนโยบาย (Policy Agenda) และ
กําหนดประเด็นเชิงนโยบาย (Policy Issue) เชน กลุมสมาคมเกษตรกรผูปลูกออยสามารถสรางวาระเชิงนโยบายท่ี
เก่ียวกับออยและน้ําตาลวาหน่ึงในประเด็นหลักของออยและน้ําตาลตองมีเร่ืองการพยุงราคาออยท่ีเกษตรกรขายได
  บทความนี ้สวนแรกไดสาํรวจผลกระทบของกลุมผลประโยชนตอกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบาย
สาธารณะและการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะในประเทศไทย สวนท่ีสอง สาํรวจความหมายและแนวคิดพหุนยิม
และพหุนิยมใหมซึ่งเปนแนวคิดพ้ืนฐานของการอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชน โดยท่ัวไป นักคิดแนวพหุนิยม
และพหุนิยมใหมเชื่อวาอํานาจการตัดสินใจไมกระจุกตัวเฉพาะกลุมคนบางกลุมแตกระจายไปตามกลุมตางๆ              
สวนท่ีสามสํารวจลักษณะของการมีอิทธิพลตอกระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะของกลุมทุนในประเทศ
อุตสาหกรรมใหม เชน บราซิล (Evans, 1995) และไทย (Laothammatas, 1992) ลักษณะสําคัญของการมีอิทธิพล  
มอียูสองประการ กลาวคือ แสวงหาพันธมติรเพ่ือใหมอีทิธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาลและการใหความรวมมอื
กับรฐับาลเพือ่ทาํใหการดําเนินนโยบายประสบความสาํเร็จ สวนสุดทายนํากรณีศกึษาอทิธิพลของกลุมธรุกจิการเกษตร
ตอนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาลตอตลาดการเกษตรมาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตออิทธิพลของกลุมผลประโยชน
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แนวคิดพ้ืนฐานของการอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชน
  การศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลุมผลประโยชนหรือกลุมจัดตั้งมักต้ังอยูบนแนวคิดสามประการ คือ พหุนิยมและ
พหุนิยมใหม (Pluralism and Neo-Pluralism) ชนชั้นนํานิยม (Elitism) และการแลกเปล่ียน (Transaction Cost) 
Truman (1951) Schattschneider (1960) และ Salisbury (1969) เปนนักวิชาการสําคัญท่ีชวยจรรโลงแนวคิดพ้ืนฐาน
การศึกษาบทบาทของกลุมผลประโยชน Truman   เปนนักวิชาการท่ีใชแนวคิดพหุนยิมในขณะท่ี Schattschneider          
ใชแนวคิดชนชั้นนํามาอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชน สวน Salisbury นําแนวคิดการแลกเปล่ียนของ Olson 
(1965) มาขยายความตอซึ่งเนนประสิทธิภาพของการแลกเปล่ียนในกลุมผลประโยชน 
  1. พหุนิยมและพหุนิยมใหม
         แนวคิดหลักของพหุนิยมเชื่อวาอํานาจไมกระจุกตัวแตกระจายอยูตามอาณาบริเวณเชิงนโยบายตางๆ 
ดังนั้นโครงสรางของอํานาจในสังคมจึงมีลักษณะสลับซับซอน (Social Causation) จนผูคนไมสามารถหาตนสาย
ปลายเหตุได McFarland (2004a) มองวาแนวคิดพ้ืนฐานของสายพหุนิยมมีอยู 5 ประการ
   1.1 กระบวนการการกําหนดนโยบายจะมีลักษณะไหลล่ืนไปตามปฏิสัมพันธระหวางกลุมตัวละคร
ที่เก่ียวของ
   1.2 อํานาจมีความซับซอน (Social Causation)
   1.3 กระบวนการการกําหนดนโยบาย (Policymaking) แบงเปนหลายอาณาบริเวณเชิงนโยบาย
ซึ่งเปนพ้ืนฐานของทฤษฎี Advocacy Coalition
   1.4 ความหมายของคําวา “ผลประโยชน” มีลักษณะ Subjective กลาวคือ มีลักษณะท่ีเปนการเฉพาะ 
ของชุมชนกลุมผลประโยชน
   1.5 กระบวนการการกําหนดนโยบายเปนลักษณะล่ืนไหลปรับเปล่ียนไปตามความสัมพันธระหวาง
กลุมที่ลํ้าลึก (Partisan Mutual Adjustment)
        Truman (1951) ใชทฤษฎี  “Disturbance” ในการอธิบายเหตุผลวาทําไมคนจึงตั้งกลุม โดยเช่ือวากลุม
ผลประโยชนถูกต้ังขึ้นมาเพ่ือตอบสนองตอสภาวะความไมสมดุล (Disequilibrium) ซึ่งเกิดมาจากความผันผวนทาง   
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Social, Political, and Economic Disturbing Events) ผูคนไมมีความม่ันใจใน     

ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้ซึง่อาจกระทบตอชวิีตประจาํวันของตนและครอบครวัและผลประโยชนของตนเอง เชน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจตั้งสหภาพข้ึนมาเพ่ือปกปองผลประโยชนของสมาชิกจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ         
เปดเสรีและการแขงขันทางการคาซึ่งรัฐบาลอาจใหเอกชน (โดยเฉพาะตางประเทศ) เขามาลงทุนในภาคบริการ        
Truman (1951) ใหคํานิยามความผันผวนวาคือ “ความขัดแยงในสังคมซึ่งมาจากความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
สงัคม เศรษฐกจิ” ความผนัผวนเปล่ียนรูปแบบความสมัพนัธระหวางกลุมคนในสงัคม การจัดตัง้กลุมผลประโยชนและ
กลุมจัดต้ังจึงเปนเร่ืองธรรมชาติเพราะคนมักจะตอบสนองตอความผันผวนดวยการรวมกลุม ตัวอยางเชน กลุม            
Klu Klux Klan (KKK) ตั้งข้ึนมาเพราะเหลาคนขาวท่ีอยูรัฐทางใตที่มีความเช่ือวา หากกลุมคนผิวสีไดรับอิสรภาพ
ทางการเมืองจะสามารถแขงขนักับพวกตนได จงึเปนธรรมดาทีผู่คนจะรวมกลุมผลประโยชนและเคลือ่นไหว (Mobilize) 
เพ่ือปองกันตนเองจากเหตุการณที่ไมคาดคิด (Bentley, 1908 ; Truman, 1951)     
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        ประการท่ีสองท่ี Truman พูดถึงคือ วัฏจักรของกลุมจัดต้ัง (The Life Cycle of Establishing                                
Organized Interests)  โดยเช่ือวาเม่ือผูคนต้ังกลุมขึ้นมาและมีความสัมพันธเกิดข้ึน ระบบสังคมจะกลับมาเปนปกติ
อกีคร้ังหน่ึงจนกวาความผันผวนจะเกิดข้ึนใหม อยางไรก็ตาม Truman (1951) ไมเช่ือวาความผันผวนทุกคร้ังจะนําไป
สูการจดัตัง้กลุมผลประโยชนและการเปล่ียนแปลงระบบความสมัพนัธ ความเปลีย่นแปลงมาจากความผันผวนขนาด
ใหญเทาน้ัน วัฏจักรเร่ิมตนดวยการเกิดสภาวะวิกฤตซ่ึงผูคนจะจัดตั้งกลุมทามกลางสภาวะวิกฤตถึงขีดสุด  หลังจาก
นัน้ระบบสังคมจะเปนปกติและเขาสูจดุดุลยภาพ  กลุมผลประโยชนถูกจดัตัง้แลวก็จะคอยๆ ลดบทบาทการเคล่ือนไหว
ลง จุดท่ีนาสนใจ คือ กลุมผลประโยชนมักถูกจัดต้ังข้ึนในชวงสภาวะวิกฤตหรือความขัดแยงสูง คําถาม คือ สภาวะ
ความขัดแยงเปนปจจัยท่ีพอเพียงตอการนําไปสูการกําหนดกลุมผลประโยชนหรือไม
        ประการท่ีสามที่ Truman พูดถึง คือ กลุมผลประโยชนมีลักษณะท่ีแขงขันกันสูง (Competitiveness) 
เน่ืองจากกลุมผลประโยชนทุกกลุมตองอยูรอดทามกลางทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด ในชวงท่ีสภาวะความขัดแยงสูง 
กลุมผลประโยชนทั้งเกาและใหมตางตองตอสูแขงขันเพ่ือดึงทรัพยากรเขากลุมตนใหไดมากท่ีสุด  แนวคิดการแขงขัน
ของกลุมผลประโยชนเปนรากฐานสําคัญในทฤษฎี Niche ซึ่งมองวากลุมผลประโยชนมีแนวโนมที่จะเปนกลุม               
ผลประโยชนเฉพาะทางและมีบทบาทในบางพ้ืนท่ีเชิงนโยบาย (Policy Area) เพ่ือใหสาธารณะชนไดรับรูถึงการมีอยู
ของกลุมตนและการเขาถึงทรพัยากรไดมากกวา ตวัอยางเชน Bosso (2005) เชือ่วากลุมผลกัดันในนโยบายส่ิงแวดลอม
ใชยุทธวิธีแสวงหาความเปนเฉพาะทางเพ่ือหาพ้ืนท่ีเชิงนโยบายหรือประเด็นเชิงนโยบายในการเคล่ือนไหวซึ่งเปน
ประเด็นท่ีกลุมอื่นอาจจะไมสนใจอยูเดิมแลว 
   ตวัแบบของ Truman มอีทิธิพลตอตวัแบบการวิเคราะหกลุมผลประโยชนทีเ่รียกวา ‘Population Ecology’ 
ประการแรก ความสมัพันธระหวางกลุมผลประโยชนยอมมกีารเปล่ียนแปลง เมือ่มปีรากฏการณความผันผวนข้ึน Gray 
& Lowery  (1995) โตแยงวาสภาวะแวดลอมกําหนดสภาวะดุลยภาพ (Equilibrium) ของชุมชนกลุมผลประโยชน    
นัน้หมายความวา การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมเปนปจจยัท่ีกําหนดวากลุมผลประโยชนไหนจะอยูหรือมแีนว
โนมที่จะหายไปและยังมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของรูปแบบของชุมชนของกลุมผลประโยชนดวย เมื่อรูปแบบ
ของชุมชนเปลี่ยนไป ชุมชนของกลุมผลประโยชนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธระหวางสมาชิก           
ของชุมชนกลุมผลประโยชน 
      ตัวแบบการวิเคราะหของ Gray & Lowery  (1995) ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของการแขงขันของกลุม
ผลประโยชนเพ่ือการอยูรอด ระดับการแขงขันข้ึนอยูกับความหนาแนนของชุมชนกลุมผลประโยชน (The Density of 
Community) ถาความหนาแนนมีสูงและระดับการแขงขันมีสูง  จากการทดสอบ พบวาจํานวนกลุมผลประโยชนมี    
นยัยะสําคัญทางสถิตแิละมีผลกระทบเชิงลบตอความเปนไปไดทีก่ลุมใหมๆ  จะเขาสูชมุชนกลุมผลประโยชน ระดับของ
ทรัพยากรมีผลกระทบตอความเปนไปไดที่กลุมผลประโยชนใหมๆ จะเขาไปในชุมชน ถาทรัพยากรมีนอยแตจํานวน
กลุมผลประโยชนที่เก่ียวของมีสูง โอกาสท่ีกลุมใหมๆ จะเขามามีบทบาทก็มีนอย แตถึงแมวาทรัพยากรมีอยูนอยแต
เปนทรัพยากรท่ีมีคามีราคาแพง กลุมผลประโยชนใหมก็ยอมที่จะเสี่ยงเขามามีบทบาทแมวาจะมีจํานวนกลุม                 
ผลประโยชนในชุมชนมากอยูแลวก็ตาม 
     นักคิดสายพหุนิยมใหมโตแยงวามีปจจัยหลายอยางที่กําหนดบทบาทของกลุมผลประโยชนตอ
กระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะ McFarland (2004b) แบงลักษณะการวิเคราะหแนวพหุนิยมใหม ดังน้ี
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   กลุมผลประโยชนเนนการคงไวขององคกร (Interest Groups Sustainers): ผูนํากลุมผลประโยชน
มีหนาท่ีในการแสวงหาทรัพยากรและผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพ่ือรักษาสถานภาพและการยอมรับของกลุม           
ผลประโยชน (Walker, 1983) หรอืความพยายามของกลุมผลประโยชนตางๆ ทีพ่ยายามแสวงหาเครือขายผานประเด็น
เชิงนโยบาย (Issue Network)
   บทบาทของรัฐ (State Autonomy): พหุนิยมใหมใหความสําคัญกับรัฐมากกวาพหุนิยมเพราะเช่ือวา
รฐัเปนตัวละครสําคัญท่ีกําหนดกฎเกณฑใหกลุมผลประโยชนไดเลน เชน รฐัเปนผูรเิร่ิมนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขั้นสูง (Evans, 1995)
      กลุมเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement): นักคิดสายพหุนิยมใหมเชื่อวากลุมเคล่ือนไหวทาง
สังคมมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการการกําหนดนโยบาย นักทฤษฎี Punctuated Equilibrium สะทอนแนวคิดสาย
พหุนยิมใหมทีม่องวาการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะเปนไปอยางคอยเปนคอยไป (Incremental Change) เพราะ
การเคล่ือนไหวของกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมที่ตองการจะผลักดันประเด็นเชิงนโยบายของตน
  2. ชนชั้นนํา
         แนวคิดชนชั้นนําเช่ือวาผูนํากลุมเปนผูกอตั้ง (Founding Fathers) ของกลุมผลประโยชนโดยแทจริง      
และกําหนดทิศทางของกลุม ในขณะท่ีสมาชิกเปนเพียงผูตาม (Followers) กลุมผลประโยชนมีลักษณะคณาธิปไตย 
(Oligarchy) ไมใชพหุนิยม ทั้งนี้ Schattschneider (1960) เปนนักวิชาการที่วางรากฐานใหกับแนวคิดชนชั้นนํา              
ที่นํามาวิเคราะหบทบาทของกลุมผลประโยชน
   ประการแรก กลุมผลประโยชนเปนการจัดตั้งของผูนํามากกวาการรวมตัวกันของประชาชนคนธรรมดา 
(Ordinary Individuals) Schattschneider (1960) โตแยงวา กลุมผลประโยชนถูกจัดต้ังไดงายเม่ือจํานวนผูมี             
สวนเก่ียวของมนีอย เขาเช่ือวานักคิดพหุนยิมมองกลุมผลประโยชนสวยงามจนเกินไปท่ีเชือ่วากลุมผลประโยชนเปนเสมือน
วงคอรัสที่สมาชิกเทาเทียมกัน เพราะสมาชิกในกลุมไมมีความเทาเทียมกันและการเคล่ือนไหวของกลุมมาจากการ
ควบคุมของผูนํา แนวคิดเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานของทฤษฎี Collective Action ของ Olson (1965) ซึ่งโตแยงวากลุมที่มี
ขนาดเล็กท่ีสดุมแีนวโนมทีม่ปีระสทิธิภาพในการกระจายทรัพยากรใหกับสมาชกิและมีประสทิธิผลในการกดดนัรฐับาล
มากกวากลุมขนาดใหญ กลุมผลประโยชนไมไดมีกําเนิดมาจากธรรมชาติแตเปนการจัดตั้งโดยผูนําท่ีมีเหตุมีผลซึ่งมี
อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
   ประการท่ีสอง กลุมผลประโยชนมีอํานาจจนสามารถผลักดันเปาหมายเชิงนโยบาย (Policy Agenda) 
ใหสาธารณะไดรบัทราบ Schattschneider (1960) เชือ่วาความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมผลประโยชนไมหยุด
เฉพาะกลุมแตขยายตัวไปยังสงัคมดวย ซึง่จะสงผลใหสามารถเตรียมความพรอมในการดําเนินการสนับสนนุการผลักดัน
นโยบายข้ันตอไปได  ความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนมักจะถูกนําไปสูเวทีสาธารณะ (The Public Arena)    
เพราะผูนําของแตละกลุมตองการท่ีจะลมประเด็นของอีกกลุม 
   Danielian & Page (1994) ทดสอบทฤษฎีพหุนิยมวาดวยความเทาเทียมกันของกลุมผลประโยชน โดย
มีสมมติฐานท่ีวาส่ือมวลชนมักจะโนมเอียงไปในการนําเสนอแตประเด็นของกลุมผลประโยชนขนาดใหญและมี          
แนวโนมที่จะไมนําเสนอประเด็นของกลุมที่มีภาพพจนทางลบ ความเหล่ือมลํ้าของการเปนตัวแทน (The Inequality 
of Representativeness) ถูกกําหนดโดยทรัพยากรท่ีแตละกลุมมีอยู ย่ิงมีทรัพยากรมาก สื่อมักจะมีแนวโนมที่จะนํา
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เสนอประเด็นของกลุมเหลาน้ัน เพราะ Danielian & Page (1994) ไดรับอิทธิพลจาก Schattschneider (1960)           
ในแงที่วากลุมผลประโยชนสามารถผลักดันใหประเด็นของกลุมตนเปนสาธารณะ ถาพหุนิยมเปนจริง ความถ่ีในการ   
นําเสนอประเด็นของกลุ มผลประโยชนควรกระจายอยางเทาเทียมกัน สิ่งที่พวกเขาพบก็คือวาประเด็นของ                     
กลุมอุตสาหกรรมไดรับการนําเสนอมากกวากลุมผลประโยชนอื่นๆ เชน แรงงาน เกษตรกร ดังน้ันกลุมผลประโยชน   
ที่มีพลังทางเศรษฐกิจจะสามารถผลักดันประเด็นของตนเองสูสาธารณะได
   Danielian & Page (1994) ตั้งสมมติฐานวาย่ิงกลุมผลประโยชนมีทรัพยากรมาก ประเด็นเชิงนโยบาย
ของกลุมจะไดรับการนําเสนอมาก และเชื่อวาความไมเทาเทียมกันของการนําเสนอประเด็นขึ้นอยูกับระดับของ
ทรัพยากร พวกเขาพบวาประเด็นของกลุมอุตสาหกรรมมักจะไดรับการนําเสนอ 
  3. การแลกเปลี่ยน
         Salisbury (1969) เปนนักรัฐศาสตรที่วางแนวคิดเก่ียวกับการแลกเปล่ียน (Transaction Cost) ในการ
วิเคราะหกลุมผลประโยชน ทฤษฎีของ Salisbury ที่สําคัญคือ Exchange Theory of Interest Group ดังน้ี 
   ประการแรก ความสัมพันธภายในกลุมผลประโยชนเปนความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน  (Exchange 
Relationship)  Salisbury (1969) โตแยงวาระดับของการอยูรอดของกลุมขึน้อยูกับระดบัการแลกเปล่ียนระหวางผูนาํ
กับสมาชิก  การต้ังกลุมผลประโยชนเปนการตัดสินใจของผูนําท่ีจะลงทุนทรัพยากรเพ่ือสรางกําไรใหกลุม  ผูนํากลุม
มักเปนผู นําทางสังคมหรือเศรษฐกิจซึ่งจะสามารถดึงดูดสมาชิกไดและจําเปนตองสรางกําไรที่สอดคลองกับ
อรรถประโยชนของสมาชิก กําไรเปนสวนผสมของวัตถุและสถานภาพทางสังคม สมาชิกจะเขารวมกลุมก็ตอเม่ือกําไร
สอดคลองกับความชอบของสมาชิก  เมื่อเปนสมาชิกแลว สมาชิกตองใหความจงรักภักดีและจายคาสมาชิกบาง         
ดังนั้นความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียนเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูนํากลุมมองวาการลงทุนสามารถดึงดูดความสนใจของสมาชิก
จนทําใหสมาชิกตอบแทนกลุมดวยคาธรรมเนียมและความภักดี  
   ประการท่ีสอง การโนมนาว (Lobbying) มีความสําคัญก็ตอเมื่อผูนํากลุมไมสามารถจัดหากําไรได       
อยางเพียงพอตอความตองการของสมาชิกกลุม Salisbury (1969) มองวาเม่ือความตองการของสมาชิกกลุมเกินเลย
ความสามารถของผูนาํในการจัดหา ผูนาํมกัจะออกไปโนมนาวเพ่ือนาํทรพัยากรมาแจกจายใหกับสมาชกิ แตหากผูนาํ
ไมนาํมาแจกจายใหสมาชกิก็จะนําไปสูความไรประสทิธิผลของกลุมในการกดดันรัฐบาล เชน กลุมสมาคมผูสงออกขาว 
ถาความชอบของสมาชกิเกินความสามารถในการจดัหา ความสมัพันธเชงิแลกเปล่ียนก็สิน้สดุลงและกลุมผลประโยชน
ก็ตองยุติลง 
          ดังน้ันเพ่ือใหการจัดหาทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง ผูนํากลุมจําเปนตองผลักดัน
ใหประเด็นเชิงนโยบายเปนท่ีรับรูของสาธารณะชน  ประเด็นของ Salisbury คลายคลึงกับทฤษฎี Niche and Patron 
Theory ของ Walker (1983) ในแงที่วาการบํารุงรักษากลุมผลประโยชน (Maintenance of Interest Groups) ขึ้นอยู
กับความสามารถของผูนําในการหาทรัพยากรและผลักดันประเด็นของตนใหสาธารณะชนไดรับรู แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สถานการณวาจะเอ้ืออาํนวยใหผูนาํจดุประเด็นตดิหรอืไม ตวัอยางเชน ผูนาํของกลุมผูสงออกขาวมักจะใหสมัภาษณ
สื่ออยางตอเนื่องในชวงท่ีโครงการรับจํานําขาวเปนประเด็น  ผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูกขาวก็พยายามจุดประเด็น
สนับสนุนโครงการในชวงนี้เชนกัน ดังนั้น ผูนํากลุมจําเปนตองแสวงหาอาณาบริเวณเชิงนโยบายท่ีกลุมของตนมี      
ความถนัดและมีผูเลนไมมากจนเกินไป หากผูนาํเลนในอาณาบริเวณท่ีมคีูแขงมากเกินไป ผูนาํอาจจะตองนาํทรัพยากร
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ในกลุมมาใชในปริมาณมากและเปนการสรางภาระใหสมาชิกในกลุมอีกดวย 
   งานของนักรัฐศาสตรปจจุบันท่ีไดรับอิทธิพลจาก Salisbury คือ Hojnacki (1998) ในแงของความเปน
ไปไดที่กลุมผลประโยชนจะรวมและอยูภายใตพันธมิตร ขอโตแยงของ Hojnacki คือกลุมผลประโยชนมีแนวโนมที่จะ
รวมพันธมิตรก็ตอเม่ือพันธมิตรเลนบทบาทท่ีสาํคัญ (Pivotal Role) ในอาณาบริเวณเชิงนโยบายท่ีกลุมจบัประเด็นอยู 
(Hojnacki, 1998)  ดังน้ัน  ผูนําพันธมิตรตองมีความสามารถในการสรางการยอมรับ (Reputation) ใหกับพันธมิตร
ซึ่งการยอมรับหมายถึงโอกาสท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เชน การใหปากคํา (Testimony) ตอ         
คณะกรรมาธิการ ถาระดับการยอมรับสูง กลุมผลประโยชนก็มีแนวโนมที่จะรวมพันธมิตรเพ่ือผลักดันประเด็น                
เชิงนโยบายของตน ในทางตรงกันขาม หากผูนําพันธมิตรไมสามารถสรางการยอมรับใหกับพันธมิตรได  สมาชิกกลุม
ก็มีแนวโนมที่จะไมจรรโลงและแสวงหาแตประโยชน (Free Rider) แตกลุมเหลาน้ีก็จะอยูในพันธมิตรตอไปเพราะ   
กลุมเหลาน้ี  ไมมั่นใจวาการออกจากพันธมิตรจะดีกวาหรือไมและไมแนใจวาจะเขารวมพันธมิตรอื่นหรือไม 

บทบาทของกลุมผลประโยชนตอการดําเนนินโยบายของรัฐ: การพฒันาอุตสาหกรรมข้ันสงูและการกําหนด
นโยบายการคาการลงทุน
  กลุมผลประโยชนมบีทบาทในกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะในประเทศ
กําลงัพัฒนาหรือประเทศอุตสาหกรรมใหม  ซึง่รฐัและหนวยงานของรัฐยงัขาดแคลนเงินทุน เทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล
ที่มีความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นความรวมมือจากภาคเอกชนซ่ึงหมายถึงกลุม
อตุสาหกรรมขนาดใหญและกลุมธุรกิจธนาคารเปนปจจยัสําคัญท่ีนาํไปสูความสําเร็จของการดําเนินนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและการคา งานของ Evans (1995) และ Laothammatas (1988) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาท
ของกลุมผลประโยชนตอความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจในประเทศกําลัง
พัฒนา สิ่งที่งานท้ังสองสะทอนใหเห็นก็คือ ประการแรก การผลักดันนโยบายของกลุมผลประโยชนมักจะเปนการ
กระทําในนามพนัธมติรทางธุรกจิ ไดแก ในนามของสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม หรอืกลุมยทุธศาสตรอตุสาหกรรม 
(ในที่นี้หมายถึง Chaebol ของเกาหลีใต) เน่ืองจากการผลักดันเปนกลุมจะทําใหรัฐบาลรับฟงมากกวา ดังน้ันเราจะ
เห็นการผลักดันเชิงนโยบายจากกลุมพันธมิตรอุตสาหกรรมเปนหลักมากกวาการผลักดันจากบริษัทเอกชนรายใด      

รายหน่ึง ประการท่ีสอง หากรัฐและกลุมผลประโยชนรวมมือกันในลักษณะสรางสรรค (Constructive Cooperation)     
และเปนเพ่ือนทีไ่ววางใจและใหเกียรติกัน (Trust and Equal Partnership) การดําเนินนโยบายของรัฐบาลกม็แีนวโนม   
ที่จะประสบความสําเร็จมาก 
  1. คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กับการเปลีย่นแปลงการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ซึง่ Laothammatas (1988) ศกึษาการกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศกําลังพัฒนาในหวงของการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองซึง่กระทบตอกระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะ  รวมทัง้ศึกษากระบวนการการกําหนดนโยบาย
การคาการลงทุนของประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ี 1980 และโตแยงวากระบวนการการกําหนดนโยบายไมใชเปนไป
ในรปูแบบระบบราชการชีน้าํ (Bureaucratic Authoritarianism) แตเปนลักษณะบริษทันิยมเสรี (Liberal Corporatism) 
กลาวคือ กลุมธรุกิจภาคเอกชนมบีทบาทเพ่ิมมากขึน้ในการกําหนดนโยบายการคาการลงทุน ตวัอยางของการเพ่ิมขึน้
ของบทบาทของภาคเอกชนคือการกําเนิดคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน (Joint Public-Private Sector 
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Consultative Commission: JPPCC) ซึ่งมีหนาท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรการคาและการสงเสริมการลงทุนของ   
ภาคเอกชนในประเทศไทย นบัวาเปนจดุเปลีย่นท่ีสาํคัญของกระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
เพราะในอดีตราชการครอบงําการกําหนดนโยบายสาธารณะมาโดยตลอดในขณะท่ีเอกชนมีบทบาทไมมากนัก 
   การเขามามีบทบาทของภาคเอกชนผาน กรอ. นั้นไมไดเกิดข้ึนมาโดดๆ แตมีปจจัยตางๆ ที่สนับสนุนให
ภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายการคาและการสงเสริมการลงทุน
   กระแสการสงเสริมการเปดเสรีทางการคาในเวทีระหวางประเทศ ในชวงทศวรรษป ค.ศ. 1980 กระแส
การสงเสรมิการเปดเสรทีางการคา (Trade Liberalization) การแปรรปูรฐัวสิาหกิจ (Privatization) เพ่ือลดภาระทางการ
คลงัของรฐับาลและการลดบทบาทของภาครัฐ (Deregulation) กลายเปนอดุมการณทางเศรษฐกิจทีส่าํคัญท่ีมาแทนท่ี
แนวคิดการอุดหนุนจากรัฐ (State Socialism) เน่ืองจากรัฐบาลในหลายประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและการผลักดันแนวคิดการเปดการคาเสรีจากประเทศมหาอํานาจท่ีสาํคญัอยางสหรัฐอเมริกา 
(รัฐบาลประธานาธิบดี เรแกน) และอังกฤษ (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี แท็ตเชอร) ประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลจากกระแส
การเปดเสรีการคาเชนกัน โดยจะเห็นจากการลดกําแพงภาษีทางการคาและแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแหง 
(แตยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังในชวงดังกลาว)
   การเมืองภายในประเทศไทย ในชวงทศวรรษ ป ค.ศ. 1980 กองทัพเร่ิมลดบทบาทในการแทรกแซง
ทางการเมืองลง ประกอบกบัความลมเหลวของกลุมนายทหารสายแข็งทีต่องการใหกองทพัคงอทิธิพลในการเมอืงโดย
การทํารัฐประหารรัฐบาลกึ่งประชาธิปไตย ทําใหการเมืองไทยเปดกวางมากข้ึนกวาในอดีต เทคโนแครตท่ีมีความรู                
ความสามารถและนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เร่ิมมีการวิพากษ
วิจารณรัฐบาลอยางเสรีมากขึ้น ทําใหกลุมผลประโยชนมองเห็นชองทางที่จะเขามามีบทบาทในเชิงผลักดันแนวคิด
การเปดกวางทางการคา
   ลักษณะสําคัญของการเขามามีอิทธิพลของกลุมธุรกิจคือการเขามีบทบาทในรูปของสมาคมธุรกิจใน
ภาคสวนตางๆ กลาวคือ  การรวมตัวกันของสภาหอการคาไทย  สภาอุตสาหกรรม  และสมาคมธนาคารไทย จดุประสงค
หลักของการเขามามีบทบาทของกลุมธุรกิจในชวงดังกลาวคือความตองการแกไขอุปสรรคการคาและการผลักดัน     
การเปดกวางทางการคาโดยเปนความพยายามท่ีจะผลักดันใหรฐับาลลดกฎเกณฑการคาชายแดน (Laothammatas, 
1988, 95) 
  2. บทบาทในกระบวนการการกําหนดนโยบายของ กรอ. มีสองประการ คือ
   2.1 การเปล่ียนแปลงนโยบาย (Transforming Policy)  Laothammatas (1988) ชี้ใหเห็นบทบาท        
ของกลุมธุรกิจในการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการลดการครอบงําของกลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจในตางจงัหวัด
ผลักดันใหมีการยกเลิกบังคับใหธุรกิจตองเปนสมาชิกของสหพันธอุตสาหกรรมไทย (Federation of Thai Industry: 
FTI) เพราะกลุมธุกิจตางจังหวัดเกรงวาบริษัทในตางจังหวัดจะเปนสมาชิกของ FTI จนไมอยากเปนสมาชิกของ           
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ตัวอยางท่ีสําคัญคือความพยายามของกลุมผูสงออกขาวในการกดดันใหรัฐบาลยกเลิก
นโยบายการเก็บคาพรีเมี่ยมขาว (Rice Premium) ในชวงป ค.ศ. 1984-1986
   2.2 ความพยายามในการบล็อคกฎ (Blocking Policy) Laothammatas (1988) ชี้ใหเห็นถึงความ
พยายามของกลุมธุรกิจในการกดดันไมใหรัฐบาลออกกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ เชน กลุมธุรกิจ     
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ทองเท่ียวสามารถกดดันไมใหรัฐบาลออกกฎหมายวาดวยการควบคุมและจัดการธุรกิจการทองเท่ียวเสนอโดยการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย
   อยางไรก็ตามงานของ Laothammatas (1988) ก็มขีอบกพรองอยู 3 ประการ ประการแรก การมีบทบาท
มากขึน้ของกลุมผลประโยชนในนโยบายการคานําไปสูการผกูขาดการคาของกลุมทนุขนาดใหญดวย กลุมธุรกจิอาศยั 
กรอ. ในการจํากัดขอบเขตของการเปดเสรีการคา เชน การควบคุมไมใหรัฐบาลมีการยอมรับสมาคมการคามากเกิน
ไป ประการท่ีสอง บทบาทของกลุมผลประโยชนไมสมํา่เสมอเพราะปจจยัภายในสมาคม กลาวคือ ในสมาคมการผลติ
ตางๆ ยอมมคีวามขดัแยงทางธุรกจิซึง่เปนอุปสรรคในการผลกัดันประเด็นเชงินโยบาย เชน รานขายยากับอตุสาหกรรม
ผลติยา และระบบอปุถมัปทีก่ลุมผูนาํใหสทิธิพิเศษกบักลุมธรุกจิบางกลุมแตไมใหสทิธิแกกลุมธรุกจิหลายกลุม ประการ
ที่สาม นโยบายแทรกแซงตลาดของรัฐบาลระยะหลังนําไปสูความขัดแยงภายในสมาคม นโยบายประชานิยม              
เพ่ือแทรกแซงตลาดแรงงานเพ่ืออุดหนุนแรงงานผูมีรายไดนอยทําใหเกิดความขัดแยงระหวางผูที่สนับสนุนนโยบาย
กับผูที่ขัดแยง ดังกรณีความขัดแยงในสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในปจจุบัน
  3. กลุมธุรกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  Evans (1995) ศึกษาลักษณะความรวมมือระหวางรัฐกับ
กลุมทนุอตุสาหกรรมในการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค เชน อตุสาหกรรมช้ินสวนคอมพิวเตอร ในประเทศ
อตุสาหกรรมใหม ไดแก อินเดีย บราซิล และเกาหลีใต Evans โตแยงวาระดับความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฮเทคข้ึนอยูกับลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุน Evans มองวาลักษณะความรวมมือแบบ        
เทาเทียมกัน (Equal Partnership) โดยท่ีหนวยงานของรัฐทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย (โดยปรึกษากับภาคเอกชน)      
และใหการสนบัสนนุในโครงสรางพ้ืนฐาน และปลอยใหกลุมทนุเปนผูขบัเคลือ่นในดานเทคโนโลยีในอนิเดียและบราซลิ 
หนวยงานรัฐบาลเลนบทบาทเชิงครอบงํา (Dominant Role) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค กลาวคือ หนวยงาน
รัฐกําหนดใหเอกชนตองผลิตสินคาอะไร อยางไร และราคาเทาไร ในทางตรงกันขาม รัฐบาลเกาหลีใตเปนผูกําหนด
นโยบายและชวยสนับสนุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน กฏระเบียบ และเงินทุน แตจะไมเขาไปเก่ียวของกับ                     
เร่ืองเทคโนโลยีและการผลิต
   “The key difference between Korea’s high-tech husbandry (บทบาทของรฐัเชงิสนบัสนนุ - ผูเขียน) 
and the efforts of Brazil and India is worth underlining one more time. It lies in the nature of relations      
between the state and the private sector. Korea constructed a public-private division of labor based on 
complimentarity (ตัวเอนโดยผูเขียน). The embedded autonomy that characterized state-society relations in 
general created a matrix for public-private collaboration adapted to the special circumstance of building 
high-technology industry. 
   Specific efforts like the 4-Megabit Project, the TDX, and NAIS were nested in turn in a more 
general system of support for technological development. While MOC led the way in the support of       
specific information technology, the Ministry of Science and Technology (MOST)’s efforts were in turn part 
of the general trust of state policy. The state’s efforts to enhance local technological capacities took many 
forms, ranging from strong support for technical education to the construction of Daeduk Science Town 
to the provision of fiscal incentives for research and development (Evans,1995. 146-147)”
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   จะเห็นไดวารัฐบาลเกาหลีใตไมไดเขาไปแทรกแซงและกําหนดการดําเนินงานของภาคอุตสาหกรรมเพียง
แตเลนบทบาทของการชวยเหลือในดานตางๆ ที่จะทําใหภาคอุตสาหกรรมดําเนินการพัฒนาไปอยางสะดวก การให
ความไววางใจกับภาคเอกชนทําใหกลุมอุตสาหกรรมใหความรวมมือกับนโยบายของรัฐบาลอยางเต็มที่ นอกจากน้ี
รัฐบาลเกาหลีใตยังไดสนับสนุนใหกลุมทุนขามชาติเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรม การดําเนินนโยบาย
จึงเปนไปอยางสะดวก (Evans, 1995, 142)
   ในขณะท่ีรฐับาลอนิเดียและบราซิลเขาไปกําหนดและแทรกแซงการดําเนินงานของกลุมอตุสาหกรรมใน
ทุกๆ กลุม จนมีลักษณะรัฐเปนผูกําหนดการผลิต เอกชนมีหนาท่ีผลิตโดยไมเนนการพัฒนาเทคโนโลยี รัฐบาลอินเดีย
กับบราซิลเนนการพัฒนาการผลิตเปนแบบรัฐวิสาหกิจที่รัฐเปนผู ถือหุ นใหญและผลิตสินคาเพ่ือตอบสนอง                 
ความตองการของภาครัฐ  ไมเนนการขายสินคาใหตลาด ลักษณะดังกลาวทําใหเอกชนไมมีแรงจูงใจในการผลิตและ
ไมสามารถลดราคาสินคาลงได ตวัอยางท่ีเห็นไดชดัคอือตุสาหกรรม Semiconductor ในอนิเดีย (Evans, 1995, 130-
131) ในบราซิล กลุมอุตสาหกรรมประสบปญหาแรงจูงในที่จะพัฒนาคุณภาพของสินคาตามท่ีรัฐบาลตองการเพราะ
ถูกกฏระเบียบและอุปสรรคทางการคาโดยภาครัฐควบคุมการดําเนินงานของเอกชนอยู ดังน้ันความรวมมือจากกลุม
ทุนในบราซิลและอินเดียจึงมีอยูนอยและเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหอุตสาหกรรมไฮเทคของบราซิลและอินเดียไปได
ชากวาเกาหลีใต

บทบาทของกลุมผลประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
  เราสามารถนาํแนวคิดพ้ืนฐานของกลุมผลประโยชนมาวเิคราะหอธบิายบทบาทของกลุมผลประโยชนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ดังน้ี
  1. ประการแรก แนวคิดพหุนิยมและพหุนิยมใหมสามารถอธิบายบทบาทของกลุ มผลประโยชนใน              
คณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชนหรือคณะท่ีปรึกษา จะเห็นไดวากลุมธุรกิจตางๆ สามารถเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการกําหนดนโยบายผานคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนหรือคณะท่ีปรึกษาซึ่งแสดงใหเห็นวากลุม
ผลประโยชน (ในนามสมาคมตัวแทนธุรกิจตางๆ) ใชเวทีของรฐับาล (คณะกรรมการรวมหรือคณะท่ีปรึกษา) ในการนํา
ประเด็นเชิงนโยบายมารวมกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในขณะเดียวกัน รฐับาลก็ยังคงบทบาทสําคัญในฐานะ
ผูเลนหน่ึงในกระบวนการกําหนดนโยบาย กรณีประเทศไทยและเกาหลีใตแสดงใหเห็นวากลุมผลประโยชนใชเวทีของ
ภาครัฐเขามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
  2. ประการที่สอง แนวคิดการแลกเปลี่ยนสามารถอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชนในคณะกรรมการ
รวมภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะท่ีคณะกรรมการดังกลาวเปนเวทีทีเ่ปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนตางๆ ไดเขา
มาตอรองและแลกเปลีย่นผลประโยชนซึง่ผูนาํแตละกลุมสามารถนาํเอาผลประโยชนทีไ่ดไปจดัสรรใหสมาชกิของแตละ
กลุมเพ่ือการคงอยูของกลุมตนเองได

บทบาทของกลุมผลประโยชนตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล: กรณีศึกษากลุมธุรกิจการเกษตรกับ
นโยบายการแทรกแซงสินคาเกษตรของรัฐบาล
  รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนามักจะเขาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรท้ังในลักษณะของการควบคุมราคา
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สินคาเกษตรและเก็บภาษีสินคาเกษตร ดูเสมือนหน่ึงวาเกษตรกรและกลุมธุรกิจการเกษตรไมสามารถมีบทบาท          
ในการผลักดันประเด็นเชิงนโยบายและกดดันใหรัฐบาลลดการแทรกแซงเชิงควบคุมในสินคาเกษตรของตน อยางไร
ก็ตาม รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาเร่ิมเปลี่ยนนโยบายจากการแทรกแซงเชิงควบคุมเปนการอุดหนุนราคาสินคา
เกษตร  ดงันัน้จงึมคีวามจาํเปนท่ีจะตองตรวจสอบปจจยัท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย กลาว คอื ปจจยัอะไร
บางท่ีมีผลกระทบตอนโยบายการแทรกแซงภาคการเกษตร ปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญคือการรวมตัวของกลุมธุรกิจ
การเกษตร หากกลุมธุรกิจการเกษตรสามารถรวมตัวกันไดอยางเปนเอกภาพ โดยไมมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา           
มีความขัดแยงในเชิงประเด็นนโยบายหรือความขัดแยงภายในสมาคมอันเน่ืองมาจากประเด็นเชิงธุรกิจ เพราะการ
รวมตวัอยางมเีอกภาพ (Collective Action) ทาํใหกลุมธุรกิจทุมเททรัพยากรในการกดดันรฐับาลอยางมปีระสิทธิภาพ
มากกวาการกดดันเด่ียว 
  ในงานวิจัยผลกระทบของกลุมธุรกิจการเกษตรตอนโยบายรัฐบาลของ Laiprakobsup (2012 ; 2013)              
ไดทําการตรวจสอบผลกระทบของกลุมธุรกิจขาวและออยน้ําตาลตอนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาลตอภาคการ
ผลิตขาวและออยและน้ําตาล  ตัวแปรอิสระ คือ การรวมตัวของกลุมธุรกิจการเกษตรซึ่งดูวาในแตละปมีหลักฐาน        
วาสมาคมธุรกิจมีความขัดแยงกันหรือไม ตัวแปรตามไดแกอัตราเสมือนจริง การชวยเหลือภาคการผลิตขาว ออย       
และน้ําตาลซ่ึงเปนมาตรวัด (ในรูปของเปอรเซ็นต) วารัฐบาลเขาแทรกแซงในเชิงควบคุมหรืออุดหนุน หากเปอรเซ็นต
เปนบวกในแตละป แสดงวารัฐบาลกําลังอุดหนุนภาคการเกษตรน้ัน นอกจากน้ีผูวิจัยคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ เชนระบบ
การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ งบประมาณภาคการเกษตร และนโยบายการแทรกแซงภาคการผลิตอื่นๆ ผูวิจัยใชวิธีการ
เชิงสถิติ ไดแก สมการเชิงถดถอยสองกําลังนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ในการตรวจสอบผลกระทบ
ของกลุมธุรกิจ  ผลการศึกษาปรากฏดังตารางท่ี 1 และ 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 1
กลุมธุรกิจออยและน้ําตาลกับนโยบายของรัฐบาล

 
Variables Model 1 Model 2 Model 3 

Coalition of sugar millers 37.70***  

(10.78) 

38.45*** 

(5.41) 

26.77** 

(10.75) 

Farmer unity 7.45* 

(4.33) 

7.44* 

(4.05) 

5.59 

(4.02) 

Political regime -1.82** 

(0.73) 

-1.78*** 

(0.50) 

-1.28* 

(0.70) 

Inflation (logged) 0.56 

(2.34) 

0.49 

(2.17) 

-0.27 

(2.17) 
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Notes. * signifies P < 0.10; ** signifies P < 0.05; *** signifies P < 0.01. Numbers in parentheses are  standard errors.            
In order to determine whether the models are likely to be plagued by the multi-collinearity problem, we employ variance inflation 
factors (VIF) for the independent variables. In brief, if the value of the VIF is lower than 10, then the models are less likely 
to be affected by the multi-collinearity problem. 

ท่ีมา: Laiprakobsup, 2012

Agricultural expenditures  3.94** 

(1.84) 

3.92** 

(1.79) 

2.93 

(1.73) 

NRA for non-agricultural tradable -0.19 

(2.30) 

 0.02 

(2.10) 

NRA for sugart-1    0.34** 

(0.14) 

Constant -34.90 

(35.15) 

-37.41** 

(16.18) 

-28.07 

(32.22) 

N 34 34 34 

Standard error of regression 10.20 10.02 9.32 

R2 0.70 0.70 0.76 

Adjusted R2 0.64 0.65 0.70 

F-statistics 10.59*** 13.17*** 11.79*** 

Durbin-Watson 1.47 1.47 1.95 

LM (Lagrange multiplier) (x2 [1])  0.92 0.89 0.01 

Regression Equation Specification  

Error Test 

 

1.10 

 

0.65 

 

0.29 

Normality (x2 [2]) 0.98 1.02 1.63 

White (x2 [1])  1.34 1.09 0.84 

VIF 5.72 1.69 5.52 

Akaike Information Criterion 260.60 258.61 255.14 

Bayesian Information Criterion 271.82 267.76 267.35 

Variables Model 1 Model 2 Model 3 

ตารางที่ 1
กลุมธุรกิจออยและน้ําตาลกับนโยบายของรัฐบาล (ตอ)
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ตารางที่ 2
กลุมธุรกิจขาวกับนโยบายของรัฐบาล

Variables Model 1 Model 2 Model3 Model 4 
Political Regime  0.91** 

(0.36) 

0.88** 

(0.35) 

0.92** 

(0.37) 

0.97** 

(0.39) 

Coordination of the Rice 

Industry 

8.84*** 

(3.16) 

8.78*** 

(3.11) 

10.34*** 

(3.17) 

7.16** 

(3.31) 

Same-Region Coalition -7.30* 

(3.93) 

-6.84* 

(3.78) 

-7.48* 

(4.11) 

-3.88 

(3.93) 

Different-Region Coalition -10.22* 

(5.02) 

-10.00* 

(4.93) 

-10.36* 

(5.25) 

-7.68 

(5.28) 

Inflation (Logged) -3.19** 

(1.47) 

-3.21** 

(1.45) 

 -3.83** 

(1.55) 

Agricultural Growth  0.19 

(0.34) 

 0.23 

(0.35) 

0.13 

(0.37) 

Agricultural Expenditures -3.33** 

(1.48) 

-3.28** 

(1.41) 

-3.76** 

(1.40) 

 

Constant 11.67 

(12.96) 

11.23 

(12.79) 

9.61 

(13.06) 

-17.72*** 

(3.96) 

N  34 34 35 34 

Standard Error of 

Regression 

7.84 7.74 8.23 8.45 

Adjusted R2 0.44 0.45 0.37 0.35 

F-Statistics 4.70*** 5.58*** 4.40*** 3.94*** 

Durbin-Watson 1.62 1.64 1.45 1.59 

LM ( 2(1)) 1.34 1.24 2.82 1.08 

RESET  1.87 2.53* 2.02* 1.16 
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Note: * p < 0.10. ** p < 0.05. *** p < 0.01. Numbers in parentheses are standard errors. VIF stands for variance inflation 
for independent factors. 

ท่ีมา: Laiprakobsup, 2013

  การรวมตัวกันอยางมีเอกภาพของกลุมธุรกิจการเกษตรสงผลใหรัฐบาลเพ่ิมการชวยเหลือ ในกณีของออย
และน้ําตาล การรวมตัวกันของสามสมาคมธุรกิจออยและน้ําตาลทําใหรฐับาลเพ่ิมการชวยเหลือภาคการผลิตน้ําตาล 
ในกรณีของขาว เมือ่สมาคมผูสงออกและโรงสีไมมคีวามขัดแยงกัน รฐับาลมแีนวโนมทีจ่ะลดการควบคุมดวยมาตรการ
ทางภาษีเน่ืองจากรัฐบาลควบคุมขาวมาตลอดเนื่องจากเปนสินคาหลัก แสดงใหเห็นวาการรวมตัวของกลุม                    
ผลประโยชนสรางแรงกดดันใหกับรัฐบาลในการกําหนดและดําเนินนโยบาย
  ระบบการเมืองมผีลกระทบตอนโยบายการแทรกแซงขาวของรัฐบาล แสดงใหเห็นวาระบบการเมืองท่ีเปดกวาง
มผีลดตีอกลุมธุรกิจการเกษตร โดยเกษตรกรยังไมมีบทบาทมากนักในการกําหนดนโยบายซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลยัง
ไมใหความสําคัญกับการรวมตัวของภาคการเกษตร และอัตราเงินเฟอมผีลกระทบเฉพาะกับภาคการผลิตท่ีเปนอาหารหลัก
ของสังคมซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาลยังใหความสําคัญกับผูบริโภคมากกวาเกษตรกรในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

สรุป
  กลุมผลประโยชนมีบทบาทตอกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาล บทบาทของกลุม      
ผลประโยชนที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในประเทศอุตสาหกรรมใหม  Evans (1995) แสดงใหเห็นวา    
ความรวมมอืของกลุมผลประโยชนและความไววางใจซึง่กันและกันจะนําไปสูความเปล่ียนแปลงในการดําเนินนโยบาย
อุตสาหกรรม สรางความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากข้ันพ้ืนฐานไปสูอุตสาหกรรมไฮเทค  Laothammatas 
(1988) แสดงใหเห็นวาสมาคมธรุกิจและอตุสาหกรรมมบีทบาทในการเปลีย่นแปลงกระบวนการการกําหนดนโยบาย
ของไทยจากรูปแบบระบบราชการชี้นําไปสูลักษณะบริษัทนิยมเสรีซึ่งรัฐใหกลุมอุตสาหกรรมเขามามีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายมากข้ึน 
  งานของ Laiprakobsup (2012 ; 2013)  ชีใ้หเห็นวาหากกลุมธรุกิจสามารถรวมตวักันอยางมีเอกภาพแลวจะ  
มีผลตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งเปนผลดีตอการดําเนินธุรกิจของตนเองดวย จะเห็นไดวาหากกลุม                     

ตารางที่ 2
กลุมธุรกิจขาวกับนโยบายของรัฐบาล (ตอ)

Normality ( 2(2)) 3.72    

White ( 2(1)) 1.45 1.74 1.24 2.09* 

VIF 1.55 1.56 1.62 1.51 

AIC 243.39 241.78 253.05 247.81 

BIC 255.60 252.46 263.94 258.49 

Variables Model 1 Model 2 Model3 Model 4 
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ผลประโยชน (ในนามของสมาคมธุรกิจ) สามารถรวมตัวและลดความขัดแยงภายในกลุมของตนได กลุมผลประโยชน
ก็สามารถมีอทิธิพลตอกระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะ กลาวคือ กลุมผลประโยชนสามารถมีอทิธิพล
ตอกระบวนการกําหนดนโยบายการกระจายงบประมาณในลักษณะท่ีงบประมาณหรือความชวยเหลือของรัฐบาล
กระจายไปยังภาคสวนเศรษฐกิจในลักษณะท่ีไมเทาเทียมกัน  และกลุมผลประโยชนมอีทิธิพลตอกระบวนการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลในลักษณะท่ีรัฐบาลมีแนวโนมที่จะเพ่ิมความชวยเหลือทางการเงินกับภาคธุรกิจของตน 

กิตติกรรมประกาศ
  ผูเขียนขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒสิาํหรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาบทความ ผูเขียนขอขอบคุณ
กองบรรณาธิการวารสารสําหรับการแกไขภาษาและความถูกตองของรปูแบบการอางอิงในบทความ สดุทายน้ี ผูเขียน
ขอขอบคณุ คณุณัฐชยั ชนิอรรถพร และคุณขวัญตา เบญ็จะขันธ  สาํหรับการจดัหาขอมลูและการจัดรูปแบบการอางองิ
ของบทความ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเปนของผูเขียนแตเพียงผูเดียว
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