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ดวงดาราในวงวิชาการเศรษฐศาสตร

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

วุฒิสภาแห งสหรัฐอเมริกาให ความเห็นชอบในการแตงตั้งนายลอวเรนส  
ซัมเมอรส (Lawrence H. Summers) ใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสืบตอจาก
นายโรเบิรต  รูบิน (Robert Rubin)  เมือ่ตนเดือนกรกฎาคม 2542  โดยที่มิใชมติเอกฉันท  นับเปน
อาจารยมหาวทิยาลัยในจํ านวนไมกี่คนที่มีโอกาสไตเตาสูตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
อาจารยมหาวทิยาลัยที่ไดดํ ารงตํ าแหนงนี้กอนนายซัมเมอรส   ก็คือ   นายยอรจ  ชูลตส   (George 
Shultz)  รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลประธานาธิบดีริชารด  นิกสัน  ป 2515

ซัมเมอรสเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 พอล แซมมวลสัน (Paul 
Samuelson)  เปนญาติขางพอ  และเคนเน็ธ  แอรโรว  (Kenneth  J. Arrow)  เปนญาติขางแม   
ทั้งแซมมวลสันและแอรโรวตางไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ซัมเมอรสสํ าเร็จการศึกษา
วชิาเศรษฐศาสตร  ทั้งระดับปริญญาตรี (ป 2518)  และระดับปริญญาเอก (ป 2525) จาก M.I.T. 
เมือ่สํ าเรจ็การศึกษา  มหาวิทยาลัยฮารวารดรับเปนอาจารย  โดยใหตํ าแหนงศาสตราจารยขณะ
เมือ่อายเุพยีง 28 ป  สรางความฮือฮาแกวงวิชาการเศรษฐศาสตร  แตซัมเมอรสก็มิไดสรางความ
ผิดหวงัแกมหาวิทยาลัยฮารวารดและวงวิชาการเศรษฐศาสตร  ตลอดระยะเวลาประมาณทศวรรษ
เศษที่ซัมเมอรสอยูในโลกวิชาการ เขาไดผลิตงานวิชาการในระดับที่เปนการบุกเบิกพรมแดนแหง
ความรู ทั้งในดานตลาดแรงงาน ตลาดการเงิน และการภาษีอากร ผลงานวิชาการอันโดดเดน 
ท ําใหซัมเมอรสไดรับรางวัล  John  B. Clark  Award

ซมัเมอรสสนใจการเมือง และใฝฝนที่จะมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ  
ในป 2531 เขากระโดดเขาไปเปนที่ปรึกษานายไมเคิล ดูกากิส (Michael Dukakis) ซึ่งสมัครแขงขัน
เปนตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา เมื่อนายดูกากิส 
ตกมาตาย ซัมเมอรสหันเข็มมุงไปสูตํ าแหนงหัวหนาเศรษฐกร (Chief Economist) หรืออีกนัยหนึ่ง
รองประธานาธิบดีธนาคารโลกระหวางป 2534-2536 คร้ันในป 2536 เขากาวไปรับตํ าแหนงปลัด
กระทรวงการคลัง มีหนาที่รับผิดชอบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และเขยิบข้ึนไปเปนรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงการคลังในป 2538 จนทายที่สุดดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ต้ังแตตนเดือนกรกฎาคม 2542 เปนตนมา
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ในเดือนธันวาคม 2531 นิตยสาร  The Economist จดัอันดับนักเศรษฐศาสตร
ดาวรุง ทั้งนี้จากการประเมินความโดดเดนของงานวิชาการ และจากการประมวลความเห็นของ 
นกัเศรษฐศาสตรชั้นนํ า  The Economist เลือก ‘ดาวรุง’ จ ํานวน 8 คน ซึ่งเชื่อมั่นวา จะมีบทบาท 
ในการบกุเบกิพรมแดนแหงความรูในอนาคต ในเวลานั้น ดาวรุงทั้ง 8 คนลวนแลวแตมีอายุต่ํ ากวา 
40 ป  สังกัด  M.I.T. จ ํานวน 2 คน  มหาวิทยาลัยฮารวารด 4 คน  มหาวิทยาลัยชิคาโกและ
มหาวทิยาลัยพรินสตันแหงละ 1 คน  ในจ ํานวนนีเ้ปนชาวตางชาติที่ทํ างานในมหาวิทยาลัยอเมริกัน 
3 คน  (ไดแก  Jean Tirole, Alberto Alesina  และ  Andrei Shleifer)  นอกนัน้เปนชาวอเมริกัน  (ดู
ตารางที่ 1)

สิบปใหหลงั  การณปรากฏวา  ดาวรุงทั้ง 8 ลวนมีบทบาทในการพัฒนาองคความ
รูในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สมดังความคาดหวัง เพียงแตวาวิถีชีวิตของแตละคนแตกตางกันไป  
ซมัเมอรสติดอยูในบัญชีดาราของนิตยสาร The Economist ดวย  ในกลุมดาวรุง 8 คนนี้ มีอยูถึง  
3 คนทีเ่บีย่งเบนวถิชีวีติจากโลกวิชาการไปสูโลกของการกํ าหนดนโยบาย นอกจากซัมเมอรสแลว  
กม็ีเจฟฟรีย  ซักส (Jeffrey Sachs)  และอันเดร  ชไลเฟอร (Andrei Shleifer)

เจฟฟรีย ซักส สังกัดมหาวิทยาลัยฮารวารดดุจเดียวกับซัมเมอรส งานวิชาการ 
แรกเริ่มที่สรางชื่อเสียงใหแกซักส ก็คือ การวิเคราะหภาวะการวางงานที่ถีบตัวเพิ่มข้ึนในทศวรรษ 
2510  และการวิเคราะหความไมสมบูรณของตลาดแรงงาน The Economics of Worldwide 
Stagflation ซึง่ซกัสเขียนรวมกับไมเคิล บรูโน (Michael Bruno) ซึง่ตอมาดํ ารงตํ าแหนงผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศอิสราเอล เปนงานที่นักศึกษาเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2520 ตองอาน  
ในเวลาตอมา ซกัสหันไปจับงานวิเคราะหปญหาภาระหนี้ตางประเทศ เขากาวไปสูปริมณฑลของ
การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ดวยการเปนที่ปรึกษารัฐบาลโบลิเวียในการกอบกูเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ  ซึง่ท ําใหเขามงีานวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจละตินอเมริกาในเวลาตอมา

แตงานที่ทํ าใหซักสเปนที่รู จักกันในวงกวาง ก็คือ การเปนที่ปรึกษารัฐบาล 
โปแลนดในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ในการปรับระบบเศรษฐกิจจากระบบคอมมิวนิสมมาสูระบบ 
ทนุนยิม ซกัสเหน็วาจะตองใชวิธีการปรับตัวชนิดเฉียบพลัน ดุจเดียวกับการใชไฟฟาช็อกคนที่เปน
โรคประสาท  ดวยเหตุดังนี้ Shock Therapy จงึเปนยาขนานเอกที่ซักสแนะนํ าประเทศตางๆใน 
ยุโรปตะวันออกใช เมื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจยังไมสามารถชวยใหประเทศเหลานี้พนจากภาวะ 
วิกฤต  ซกัสมกัจะอางวาเปนเพราะประเทศเหลานี้ใช Shock Therapy ไมมากพอ

นบัต้ังแตเกดิวิกฤติการณการเงินอาเซียป 2540 เปนตนมา ซักสหันมาวิเคราะห
วิกฤติการณคร้ังนี้ และเสนอบทวิเคราะหวา ภาวะตื่นตระหนกทางการเงิน (Financial Panic) 
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ทํ าใหวิกฤติการณการเงินอาเซียลุกลามอยางรวดเร็วและรายแรง ซักสเปนคนแรกๆที่ออกมา
วพิากษกองทนุการเงนิระหวางประเทศวา วางยาเยียวยาอาเซียตะวันออกไมถูกทาง แทที่จริงแลว 
ซกัสเปน ‘อริ’ กบักองทนุการเงนิระหวางประเทศมาชานานแลว เขาไมเพียงแตวิพากษบทบาทของ
กองทุนการเงินระหวางประเทศในละตินอเมริกาเทานั้น หากยังโจมตีวา เงื่อนไขการดํ าเนิน
นโยบาย (Policy Conditionalities) ทีก่องทนุการเงินระหวางประเทศบังคับใหรัสเซียและประเทศ
ตางๆในยุโรปตะวันออกตองปฏิบัติเปนเงื่อนไขที่ไมถูกตองอีกดวย

ซักสมิใชดาวรุงเพียงคนเดียวที่ ‘หากิน’ กับการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต  
อันเดร ชไลเฟอรก็อยูในกลุมนี้ดวย ชไลเฟอรเปนชาวรัสเซียผูยึดโยงกับสํ านักเศรษฐศาสตร 
นโีอคลาสสกิ  เดมิสังกัดมหาวิทยาลัยชิคาโก  แตตอมายายมาอยูมหาวิทยาลัยฮารวารด  งาน 
วชิาการแรกเริม่มุงศึกษาตลาดการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประพฤติกรรมและบทบาทของผูซื้อขาย
หลกัทรัพยประเภทที่เรียกวา Noise Traders ผูซึง่ไมมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับตลาด ในเวลา
ตอมา  ชไลเฟอรมีงานวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจและเศรษฐศาสตรการพัฒนา

ภายหลงัการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต ชไลเฟอรเขาไปเปนที่ปรึกษารัฐบาล
รัสเซียในดานการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) ซึง่เกือ้กูลใหเขาสามารถผลิต
งานวชิาการในดานการฉอราษฎรบังหลวงและการบริบาลธุรกิจ  (Corporate Governance)

ดาวรุงอีกสองคนมิไดกระโดดเขาสูโลกการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวน
การก ําหนดและบริหารนโยบาย  หากแต ‘หากิน’ กบัโลกหนังสือ พอล ครุกแมน (Paul Krugman) 
และเกร็กกอรี  แมนคิว (Gregory Mankiew)  อยูในกลุมนี้

พอล  ครุกแมนแหง M.I.T. มชีือ่เสยีงจากการพัฒนาทฤษฎีการคาเชิงยุทธศาสตร   
(Strategic Trade Theory) อันถือเปนทฤษฎีการคาระหวางประเทศสมัยใหม (New Trade 
Theory) ครุกแมนเสนอบทวิเคราะหอันไดบทสรุปแตกตางจากสํ านักคลาสสิกวา การคาเสรีมิได
ชวยเพิ่มพูนสวัสดิการของประเทศคูคา เพราะโลกแหงความเปนจริงมิไดเปนไปตามขอสมมติ 
ของสํ านักคลาสสิก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่มิไดมีการแขงขันที่สมบูรณ (perfect
competition) อุตสาหกรรมที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมักจะมีผูผลิตนอยราย (Oligopoly) 
มหิน ําซํ ้าผลผลิตยังเพิ่มตามขนาดการประกอบการ (Increasing Returns to Scale) อีกดวย  
ในสภาพการณดังกลาวนี้ นโยบายการคาเชิงยุทธศาสตรจะเปนประโยชนมากกวานโยบายการคา
เสรี ดวยบทวิเคราะหเชนนี้ ครุกแมนจึงมีความเห็นแตกตางจากจักดิษ ภควตี (Jagdish 
Bhagwati) ผูเปนอาจารย  โดยที่ทั้งสองมักจะมีวิวาทะเกี่ยวกับนโยบายการคาเสรีอยูบอยครั้ง

ทฤษฎีการคาระหวางประเทศมิใชปริมณฑลเดียวที่สรางชื่อเสียงใหแกครุกแมน  
เขายังมีงานวิชาการจํ านวนมากเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน บทวิเคราะหวาดวย Exchange-Rate 
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Target Zones ใหมชีือ่เสยีงแกครุกแมนไมแพทฤษฎีการคาเชิงยุทธศาสตร นอกจากนี้ เขายังมีงาน
บุกเบิกในดานภาระหนี้ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนไปไดที่การประนอมหนี้จะเปน
ประโยชนแกประเทศเจาหนี้ ผลงานอันโดดเดนเหลานี้ทํ าใหครุกแมนไดรับรางวัล John B. Clark 
Award

ครุกแมนไมเปนที่โปรดปรานของกลุมทุนการเงิน Wall Street ดังจะเห็นไดจาก
การที่ Wall Street Journal เลนงานครกุแมนอยูบอยครั้ง สวนสํ าคัญเปนเพราะครุกแมนวิพากษ
ตัวแทนของกลุมทุนการเงินที่พยายามเปน ‘ผูประกอบการนโยบาย’  (Policy Entrepreneur) ใน 
รัฐบาลชุดตางๆ  โดยปราศจากความรูทางเศรษฐศาสตรที่ถองแท

ครุกแมนกลายเปน ‘ขวัญใจ’ ของผูน ําประเทศในอาเซียตะวันออก เมื่อเขาแสดง
ความเห็นในบทความเรื่อง  “The Myth of East Asia Economic Miracle” วา  ความมหัศจรรย
ทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกเปนเพียงมายาภาพ พรอมทั้งใหคํ าพยากรณวา อาเซียตะวัน
ออกจะไมสามารถเติบโตในอัตราสูงไดนาน เนื่องจากเปนการเติบโตดวยการเพิ่มปริมาณปจจัย 
การผลิต (Extensive Growth) หาใชการเติบโตดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Intensive 
Growth) ไม เมื่อครุกแมนยางกรายมารวม Pacific Rim Forum ณ ศูนยการประชุมสิริกิต์ิในเดือน
ธันวาคม 2538 บรรดานักเศรษฐศาสตรแหงอาเซียตะวันออกพรอมใจกัน ‘เหยียบ’ ครุกแมน  
แตแลวครุกแมนก็กลายเปน ‘พระเอก’  เมือ่อาเซยีตะวันออกเผชิญวิกฤติการณการเงินอยางรุนแรง
นบัแตเดือนกรกฎาคม 2540  เปนตนมา

ครุกแมนมิไดเลือกเดินบนเสนทางการเมืองเพื่อมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ หรือเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลตางประเทศ เขายังคงผลิตงานวิชาการอยาง
สมํ่ าเสมอ  และ ‘หากนิ’ ในโลกหนงัสือดวยการเปนคอลัมนิสตของนิตยสาร Fortune  หนงัสือพิมพ
Financial Times รวมตลอดจน Slate (นติยสารบน Internet) ผลผลิตอีกสวนหนึ่งจากการ ‘หากิน’ 
ในโลกหนังสือ ก็คือ หนังสือหลายตอหลายเลมที่มุงสูตลาดชาวบาน และกลายเปนหนังสือ 
ขายดี

เกร็กกอรี แมนคิว เดนิบนเสนทางที่คลายคลึงกับครุกแมน แมนคิวสรางชื่อเสียง
จากการวิเคราะหโครงสรางอัตราดอกเบี้ย และฟ นคืนฐานะของสํ านักเศรษฐศาสตรเคนส                
(Keynesian Economics)  เขาเปนผูนํ าของสํ านัก  New Keynesianism

แมนคิวมิไดเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเปนคอลัมนิสตดุจดังครุกแมน หากแตหันเข็มไป
เขยีนต ําราเศรษฐศาสตร  และมีรายไดชนิดเปนกอบเปนกํ าจากการนั้น   ตํ ารา  Macroeconomics         
(Worth Publishers) ทีเ่ขาเขียนกลายเปนตํ าราขายดี  จน Dryden Press เสนอเงินคาลิขสิทธิ์  
1.4 ลานดอลลารอเมริกันใหเขาเขียนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตน นับเปนคาลิขสิทธิ์ที่สูงเปน
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ประวัติการณ Principles of Economics ของแมนคิวกลายเปนตํ าราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ 
ขายดี จุดเดนของตํ าราเหลานี้อยูที่การใชภาษางายๆในการอธิบายเรื่องยากและซับซอน การดึง 
ขอมูลจากโลกที่เปนจริงเพื่อเปรียบเทียบกับบทวิเคราะหทางทฤษฎี และการประมวลผล 
บทวเิคราะหของสํ านักเศรษฐศาสตรตางๆอยางรอบดาน

จัง ติโรล (Jean Tirole) และอัลแบรโต อเล็สสินา (Alberto Alesina) ยงัคงเฝา 
หอคอยงาชางดุจเดียวกับเมื่อกวาทศวรรษที่แลว

จัง  ติโรล เปนนักเศรษฐศาสตรชาวฝรั่งเศส  มีผลงานโดดเดนในสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตรจุลภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดองคการทางดานอุตสาหกรรม (Industrial
Organization) ติโรลใชทฤษฎีเกม (Game Theory) ในการบุกเบิกพรมแดนแหงความรูในสาขา
วชิาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

อัลแบรโต อเล็สสินา เปนนกัวชิาการชาวอิตาลี สังกัดทั้งคณะรัฐศาสตรและคณะ
เศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด มีผลงานสํ าคัญในการนํ าทฤษฎีเศรษฐศาสตร 
มาวเิคราะหประพฤติกรรมและปรากฎการณทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหวัฏจักร
ธรุกิจการเมือง  (Political Business Cycle) นบัเปนผูบุกเบิกเศรษฐศาสตรการเมืองสมัยใหม 
ทีรู่จักกันในชื่อ Political Economics หรือ New Political Economy อเลส็สินาเคยเปนที่ปรึกษา 
รัฐบาลอิตาลีและเปนคอลัมนิสตในหนังสือพิมพในอิตาลีเปนครั้งคราว แตงานหลักยังคงเปนการ
ผลิตงานวิชาการ

แซนฟอรด กรอสแมน (Sanford Grossman) เปนดาวรุงเพียงคนเดียวที่ออก 
ไปจากชุมชนวิชาการ โดยไปตั้งบริษัทธุรกิจของตนเอง และอาจเปนผูที่มีฐานะดีที่สุดในกลุม 
ดาวรุงทั้ง 8

กรอสแมนเปนลูกศิษยของโจเซฟ สติกลิตส (Joseph E. Stiglitz) ทีม่หาวทิยาลัย 
พรินสตัน (Princeton University) มีผลงานโดดเดนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสารสนเทศ  
(Economics of Information)  เขาเปนดาวรุงพุงแรงในทศวรรษ 2530  จนไดรับรางวัล  John B. 
Clark  Award  ดุจเดียวกับซัมเมอรสและครุกแมน

ในป 2541 นิตยสาร The Economist สํ ารวจความเห็นผูนํ าในวงวิชาการ 
เศรษฐศาสตร เพื่อตอบคํ าถามวา ใครเปนดาวรุงในวงวิชาการเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2540  
ผลการส ํารวจพบวา คํ าตอบที่ไดรับไมมีเอกภาพ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมพบดวงดาราที่เดนชัด 
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวงวิชาการเศรษฐศาสตรขาดแรงดึงดูด 
ผูมคีวามสามารถอันสูงสงเขามายึดกุมอาชีพนี้ ตลอดทศวรรษ 2530 เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบู
ขยายตัวในที่ตางๆและตลาดการเงินระหวางประเทศขยายพรมแดนครอบคลุมพื้นพิภพ ภาค
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เศรษฐกิจการเงินสามารถดูดซับบุคลากรที่ทรงความรูความสามารถ และที่เปนมันสมองชั้นยอด
ของโลก เนื่องจากสามารถเสนอจายเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆสูงกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืนใด  
วงวิชาการเศรษฐศาสตรมิอาจแขงกับภาคเศรษฐกิจการเงินในการแยงชิงทรัพยากรมนุษยได  
อีกสวนหนึง่อาจเปนเพราะการขาดวาระการวิจัย (Research Agenda) ทีช่ดัเจน  หลังจากวิกฤติ
การณนํ้ ามันป 2516 วงวิชาการเศรษฐศาสตรมีวาระการวิจัยที่ชัดเจน หากมิใชเปนการทํ าวิจัย 
เพือ่สนับสนุนสํ านักความคิด Rational Expectations  และ New Classical Economics ก็เปน
การท ําวิจัยเพื่อสนับสนุน  New Keynesian Economics คร้ันยางเขาสูทศวรรษ 2530 วาระการ
วจิยัเริม่ขาดความเดนชัด  นักเศรษฐศาสตรแตละคนตองแสวงหาวาระการวิจัยเอง

รายชื่อนักเศรษฐศาสตรดาวรุงในทศวรรษ 2540 ปรากฎในตารางที่ 2 ผูคนนอก 
วงวิชาการเศรษฐศาสตรยากที่จะรูจักคนเหลานี้ได แมในหมูนักเศรษฐศาสตรดวยกัน ก็ยากที่จะ
ติดตามผลงานของดวงดาราเหลานี้ไดหมด  นิตยสาร The Economist สรางชื่อในการทํ านาย 
นกัเศรษฐศาสตรดาวรุงในทศวรรษ 2530 มาแลว  จงึเปนเรือ่งนาติดตามวา  ทํ าเนียบดวงดาราใน
วงวชิาการเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2540 จะตรงตอความเปนจริงหรือไม
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ตารางที่  1
นักเศรษฐศาสาตรดาวรุงในทศวรรษ 2530

จากการจัดอันดับของนิตยสาร  The  Economist

นาม สถาบันที่สังกัด

1.  Paul   Krugman M.I.T.
2.  Jean   Tirole M.I.T.
3.  Jeffrey   Sachs Harvard
4.  Lawrence   H.  Summers Harvard
5.  Gregory   Mankiew Harvard
6.  Alberto   Alesina Harvard
7.  Andrei   Shleifer Chicago
8.  Sanford  Grossman Princeton

ที่มา    The Economist (December 24, 1988)
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ตารางที่  2
นกัเศรษฐศาสตรดาวรุงในทศวรรษ  2540

จากการจัดอันดับของนิตยสาร  The  Economist

นาม สถาบันที่สังกัด
1. Michael   Kremer
2. Glenn   Ellison
3. Edward  Glaeser
4. Caroline   Hoxby
5. David   Laibson
6. Casey   Mulligan
7. Steve   Levitt
8. Richard   H. Thaler
9. Wolfgang  Pesendorfer

10. Timothy   Feddersen
11.    Matthew   Rabin

M.I.T.
M.I.T.

Harvard
Harvard
 Harvard
Chicago
Chicago
 Chicago
Princeton

Kellogg  School  of  Business
University  of  Califonia, Berkeley

 ที่มา     The Economist   (December 19, 1998)
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