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เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Economics) เปนวิชาการแขนงหนึ่งของ
เศรษฐศาสตรที่มีอัตราการกาวหนาคอนขางสูงในระยะสองทศวรรษที่ผานมานี้ ไมวาจะเปนทางดาน
ทฤษฎีหรือการศึกษาจากขอมูลที่เปนจริง (Empirical Studies)  ทางดานทฤษฎีนั้น ความสนใจเพงเล็ง
อยูที่ทฤษฎีหนวยผลิต (Theories of the Firm)  การแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (Ownership)
กบัการควบคุมจัดการ (Control) ในบรษิทัสมัยใหม ยังผลใหเปาหมายของบริษัทอาจแปรเปลี่ยนจาก
กํ าไรสูงสุดมาเปนรายรับสุงสุดจากการขายหรืออัตราการจํ าเริญเติบโตสูงสุดของรายรับจากการขาย 
ตามทฤษฎีของนายวิลเลียม บอมอล (William Baumol) หรืออัตราการจํ าเริญเติบโตสูงสุดของ
สินทรัพย ตามทฤษฎีของนายโรบิน แมรริส (Robin Marris) หรือการจายเงินจางพนักงานนั่งโตะ
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ตามทฤษฎีของนายโอลิเวอร วิลเล่ียมสัน (Oliver Williamson) หรือ
เปาหมายตาง ๆ ในระดับที่นาพึงใจ ตามทฤษฎีของสํ านักพฤติกรรมของหนวยผลิต (Behavioural 
Theory of the firm)

หนังสือ  The Corporate Economy  ซ่ึง นายโรบิน แมรริส กับนายอาเดรียน วูด เปน
บรรณาธิการนั้น มีเนื้อหาสํ าคัญในการชวยสรุปใหเห็นวิวัฒนาการของทฤษฎีหนวยผลิตสมัยใหม
เหลานี ้หนังสือเลมนี้บรรจุบทความ 11 บทความ กับภาคผนวกอีก 3 ภาค บทความที่ชวยใหเขาใจ
ววิฒันาการของทฤษฎีหนวยผลิตสมัยใหมมีอยู 4 บทความ คือ “An Introduction to Theories of 
Corporate Growth”  กับ  “The Modern Corporation and Economic Theory” ของนายโบบิน แมรริส 
“Economic Analysis of the Corporate Economy”  ของ นายอาเดรียน วูด  และ  “On the Behavioural 
Theory of the Firm”  ของนายวลิเลียม บอมอล ซ่ึงเขียนรวมกับนายมาโค สจวต อยางไรก็ตาม  
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บทความทัง้สี่นี้มิไดกลาวถึงเนื้อหารายละเอียดของทฤษฎีตาง ๆ เพียงแตกลาวถึงแนวทางหรือวิธีการ
วเิคราะห (Methodology)  เปนสํ าคัญ

บทความของนายแมรริสชิ้นแรกที่อางถึงขางตนนับเปนอุทาหรณอันดี สวน 
บทความของนายวูดเนนใหเห็นถึงโครงสรางของทฤษฎีเหลานี้ ตลอดจนความยากลํ าบากในการ
ทดสอบความถูกตอง (Validity) ของทฤษฎีเหลานี้โดยตรง  บทความของนายบอมอลกบันายสจวต
พยายามชีใ้หเห็นวา หนวยผลิตอาศัยประสบการณในอดีต (Rules of Thumb) เปนหลักในการตัดสิน
ใจ และทฤษฎีของสํ านักพฤติกรรมของหนวยผลิตมิใชเปนทฤษฎีที่ไปทดแทนทฤษฎีหนวยผลิตของ
เศรษฐศาสตรดั้งเดิม หากทวาเปนทฤษฎีที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

นายแมรริสดูจะมองขามประเด็นนี้ จึงไดโจมตีทฤษฎีของสํ านักพฤติกรรมของ
หนวยผลิตตลอดมา ในบทความของนายแมรริสชิ้นที่สองที่อางถึงขางตน นายแมรริสใหคํ า 
จ ํากดัความของคํ าวา “ตลาด” และ “หนวยผลิต” กลาวถึงการจัดองคการแบบ Multi-divisional Firm  
และเสนอทฤษฎีการแขงขันที่มีผูผลิตเพียง 2-3 ราย (oligopoly) โดยอาศัย Games Theory แม
อรรถาธิบายจะกระทัดรัดและลุมลึก แตดูเหมือนวา  นายแมรริสจะเปน ‘พีม่าทีหลัง’ ในเรื่องนี้

การจัดองคการแบบ  Multi-divisional Firm  มขีอดีขอเสียยิ่งกวาการจัดองคการ
แบบ  Unitary Form อยางไร และมีผลตอพฤติกรรมของหนวยผลิตอยางไร เปนสิ่งที่นายโอลิเวอร  
วิลเลียมสัน กลาวไวในบทความชื่อ “Corporate Control and Business Behaviour” ของนาย 
วิลเลียมสันเอง

บทความทีเ่หลืออีก 6 ช้ินนั้น นํ าเสนอแนวความคิดและทฤษฎีที่ถือไดวาเปนของ
ใหม แตผูที่มีความรูทางคณิตศาสตรนอยจะอานเขาใจไดยาก สํ าหรับภาคผนวก 3 ภาค คือ  “Growth, 
Profitability and Size : The Empirical Evidence”  ของ นายจอหน อีตเวลล  “Some New Results on 
Growth and Profitability” ของนายแมรริส และ “Diversification, Merger and Research 
Expenditures : A Review of Empirical Studies”  ของนายวดู นัน้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูที่
ศกึษาวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

หนังสือ  Industrial Organization ของนายเค็นเน็ธ ยอรจ เปนหนังสือในชุด
Studies in Economics ของสํ านักพิมพ George Allen and Unwin  โดยมีนายชารลส  คารเตอร  
อธิการบดีผูอ้ือฉาวแหงมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอรเปนบรรณาธิการ เทาที่ผานมา หนังสือตํ าราเศรษฐ
ศาสตรในชุดนี้ลวนมีมาตรฐานคอนขางสูง หนังสือเลมนี้ก็เชนกัน เนื้อหาทั้งหมดเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของค ําบรรยายของนายยอรจที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ โดยจํ าแนกออกเปน 10 บท  ลวนอาศัยขอมูล
และสถิติในสหราชอาณาจักเปนพื้น แตโดยที่สถิติทางเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมในเมืองไทยมีนอย
มาก ทั้งงานวิจัยจากขอมูลที่เปนจริง (Empirical Studies) เพือ่หาความสัมพันธระหวางตัวแปรคา 
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ตางๆก็มักจะอาศัยสถิติของประเทศที่พัฒนาแลว เพราะฉะนั้น แมประโยชนที่นักศึกษาไทยจะ 
ไดรับจากหนังสือเลมนี้จะนอยลงกวาที่ควร ก็คงนอยลงไมมากนัก เพราะตราบเทาที่ยังไมมีการ 
วิจัยเกี่ยวกับโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมไทย ยอมเปนไปไดยากที่จะผลิตตํ าราเศรษฐศาสตร 
อุตสาหกรรมสํ าหรับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม สามบทสุดทายของหนังสือเลมนี้ ซ่ึงวา
ดวยนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการอตุสาหกรรมในอังกฤษ เปนสวนที่นักศึกษาไทยจะไดรับประโยชน
นอยมาก สํ าหรับบทที่หนึ่ง ซ่ึงวาดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอุตสาหกรรมนั้น เนื้อหา 
ทัง้หมดเปนสวนหนึ่งของบทความชื่อเดียวกันนี้  ซ่ึงตีพิมพใน  Economic Journal ฉบับเดือนมีนาคม 
อันเปนฉบับเฉลิมเกียรตินายออสติน โรบินสัน (E.A.G. Robinson) ผูที่เคยอานบทความเรื่องนี้จะ
เหน็ไดวา มีเนื้อหาลุมลึกกวาที่ตีพิมพในหนังสือเลมนี้เปนอันมาก บทที่หา ซ่ึงวาดวยพฤติกรรมธุรกิจ 
สวนหนึ่งไดจากบทความชื่อ “Competition, Growth and Efficiency”  ซ่ึงนายยอรจ เขียนรวมกับ 
นายไซเอิรต (R.M. Cyert)  ตพีิมพใน Economic Journal ป 1964 ดูเหมือนวา นายยอรจจะเชื่อ
วา พฤติกรรมของธุรกิจเปนไปตามทฤษฎีของสํ านักพฤติกรรมของหนวยผลิต (Behavioural School)  
เพราะในบทนี้ นายยอรจมิไดกลาวถึงทฤษฎีหนวยผลิตอื่นๆเลย นี้นับเปนขออันตรายอยางยิ่ง 
ทั้งนายยอรจก็มิไดเอยแมแตนอยวา อรรถาธิบายของตนเปนทฤษฎีของสํ านักพฤติกรรมของ 
หนวยผลติ เราจะตองไมลืมวา ทฤษฎีหนวยผลิตสมัยใหมเหลานี้จะใชไดก็เฉพาะแตบริษัทใหญๆที่มี
การแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการเทานั้น และภาคธุรกิจ (Enterprise 
Sector)  ของระบบเศรษฐกิจก็มิไดมีแตบริษัทใหญๆประเภทนี้เทานั้น หนังสือเลมนี้แมจะเขียนดวย
ภาษากระทัดรัด แตก็มีขอความหลายตอนที่คอนขางหลวม เปนตนวา ในบทที่หนึ่ง นายยอรจอางถึง
งานวิจัยของตนที่สนับสนุนวา Verdoorn’s Law  ใชไดในอุตสาหกรรมขั้นที่สาม (Tertiary 
Industries) แตก็มิไดเนนวา มงีานวจิยัอ่ืนที่สนับสนุนความขอนี้หรือไมเพียงไร และถานายยอรจเชื่อ
ผลการวิจัยของตน ก็ยอมขัดกับความเห็นของนายยอรจเกี่ยวกับ  Selective Employment Tax  ในบท
หลัง ๆ

หนังสือ  Industrial Concentration  ของ  M.A. Utton  เปนตํ าราเศรษฐศาสตรใน
ชุด  Penguin Modern Economics  ซ่ึงสวนใหญเปนตํ าราที่มีมาตรฐานคอนขางสูง สํ าหรับหนังสือ
เลมนี ้ ผูเขยีนพยายามเขียนใหสมบูรณในตัว เพราะฉะนั้นจึงมีขอความเปนอันมากที่คอนขางเยิ่นเยอ
สํ าหรับผูที่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมมากอน แตสํ าหรับผูที่ไมมีพื้นมากอนจะอาน
หนงัสอืนีเ้ขาใจไดไมยากนัก หนังสือเลมนี้ประกอบดวย 8 บท เร่ิมตนดวยทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับ  
Industrial Concentration  ปจจัยตางๆที่มีผลตอ  Concentration  วิธีวัด Concentration ความสัมพันธ
ระหวาง Concentration กบัพฤติกรรมตลาดและกับ Market Performance  บทสดุทายวาดวยนโยบาย
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ของรัฐเกี่ยวกับ Industrial Concentration แมหนังสือเลมนี้จะเปนหนังสือเกี่ยวกับ Industrial 
Concentration ทีค่อนขางสมบูรณและใชเปนตํ าราไดดี แตก็มีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ

ประการแรก  หนงัสือเลมนี้มิไดกลาวถึงผลของ Industrial Concentration ที่มีตอ
ระบบเศรษฐกิจอยางละเอียด

ประการที่สอง  แมหนังสือเลมนี้จะกลาวถึงมาตรการในการวัด Concentration ทั้ง
ทาง  Absolute Concentration และ Relative Concentration บางมาตรการ แตก็ละเลยไมกลาวถึงดัชนี
อ่ืน ๆ เชน  Herfindahl  Index, Entropy Index, Average Size Ratio, ฯลฯ  ซ่ึงทํ าใหหนังสือขาดความ
สมบูรณ

ประการที่สาม  หนังสือเลมนี้มิไดเสนอขออภิปรายเกี่ยวกับดัชนวัดขนาดของ 
หนวยผลติวา เราควรจะวัดขนาดของบริษัทอยางไร จะวัดดวยมูลคาของปริมาณขาย (Sales) ปริมาณ
การจางงาน (Employment) มูลคาของสินทรัพย (Assets)  หรือมูลคาสวนเพิ่ม (Valuel-added)

ท่ีมา     ตีพิมพใน วารสารธรรมศาสตร   ปที่ 2  เลมที่ 2  (พฤศจิกายน 2515 – มีนาคม 2516) หนา  
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