ผนวก ฉ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ทฤษฎีทุนสังคม (Social Capital)
1. นิยาม ทุนทางสังคมเปนความปรารถนารวมมือกันบนพืน้ ฐานของความไววางใจกัน
(Interpersonal Trust) พึ่งพาอาศัยกันและตอบแทนกัน (Norms of Reciprocity) ทุนทางสังคมมี
ความแตกตางกันไปตามแตละสังคม (Putnam : 1995, Coleman : 1988 กลาวอางในงานวิจยั
ของดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ : 2546) ทุนสังคมอาจหมายถึงเครือขาย สถาบัน นโยบาย จารีต
ประเพณี ความสัมพันธกอใหเกิดการสรางพลังและภาคีรวมกัน (Coleman : 1990) มีลักษณะการ
มีปฎิสัมพันธ (Interaction) (World Bank) เกี่ยวกับวัฒนธรรมคานิยมอยางไมเปนทางการมีความ
สอดคลองกับศีลธรรมอันดี (Fukuyama) และสามารถสรางดวยกระบวนการหรือระบบถายทอด
สืบตอกันมีการสะสมและขยายตัวของทุนทางสังคมได
2. ลักษณะทุนทางสังคม ทําใหเกิดความเชื่อถือ สามารถลดตนทุนการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ (Transaction Cost in the Market Economy) ลดความยุง ยาก ยับยั้งการฉอโกง ลด
ขั้นตอนการประสานงาน ซึง่ ทุนทางสังคมจะเปนธรรมชาติที่อยูบนการกระทําที่กอประโยชน
รวมกัน ไดแก ขาวสาร การไววางใจกัน จารีตที่เกีย่ วกับขอมูลการวางใจกัน การพึง่ พากันและ
ตางตอบแทนกัน (Information, trust and norms of reciprocity inhering in one’s social
network) ( Fukuyama : 1997) ทุนทางสังคมเปนบรรทัดฐาน (Norms) และเครือขาย (Networks)
ที่ทาํ ใหเกิดกิจกรรมรวมกัน (Social Capital : Implications for development theory, research
and policy by Woolcock and Deepa Narayan:1999)
ทุนสังคมยังเปนสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวันเปนเรื่องความเห็นอกเห็นใจโดยเริ่มจาก
ปจเจกบุคคลที่มีปฎิสัมพันธทางสังคมทีส่ รางขึ้นและสะสมไวจนสามารถนําไปใชได (Lyda
J.Hanifan, ในงานวิจัยของดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ กับคณะ) สวนลักษณะทุนทางสังคมในลักษณะ
ของความสัมพันธ 4 ทัศนะหลัก (Woolcock and Narayan :1999) คือ ชุมชนนิยม
(Communitarian View) เปนทุนทางสังคมที่สัมพันธกับทองถิน่ เชน สมาคม สโมสร ชุมชน
องคกรประชาชน สวนเครือขายนิยม (Network View) เปนความสัมพันธของคนในชุมชนเดียวกัน
มีการพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกัน (Bonding) และความสัมพันธ ระหวางชุมชนกับองคกรภายนอก
ชุมชนเปนความสัมพันธจากภายนอก (Bridging) สวนสถาบันนิยม (Institutional View) เปน
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ความสัมพันธเครือขาย และชุมชนเปนบรรยากาศทางการเมือง กฎหมาย สถาบันทีเ่ อื้อตอการ
รวมกลุมอยางเปนทางการและไมทางการที่ตองอาศัยสถาบันทางราชการ สําหรับกลุมสุดทายการ
รวมพลัง (Synergy View) เปนการผสมผสานเครือขายและสถาบันเขาดวยกัน จะเกิดผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศในการบรรลุเปาหมายรวมกัน ในทิศทางเดียวกันทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ชุมชน เปนเจาของทรัพยากรรวมกันมีการเสริมสรางซึง่ กันและกัน (Complementary) เปน
หุนสวนกัน (Partnership) จัดเปนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) (ซึ่งทัศนะ 4
ประการของ Woolcock and Narayan สอดคลองกับ Francis Fukuyma ในบทความ Social
Capital and Civil Society: 1999) สําหรับบทความของ Christiaan Grootaert and Thierry Van
Bastelear ในบทความ Social Capital : From Definition to Measurement ไดจําแนกทุนเปน 2
กลุม คือ ทุนทางสังคมดานโครงสราง (Structural Social Capital) เชน กลุมเครือขาย องคกร
และสถาบันซึง่ มีกฎเกณฑและระเบียบที่สมาชิกพึงปฏิบตั ิ และอีกกลุม เปนสังคมดานภูมิปญญา
(Cognitive Social Capital) เปนลักษณะนามธรรมไมสามารถตีคาได เชน ทัศนคติที่ไดรับการ
ยอมรับเปนบรรทัดฐาน ในการไววางใจซึง่ กันและกัน ทัง้ ในระดับจุลภาค (Micro Level) เชน
องคกร ธุรกิจ เปนตน ระดับกลาง (Meso Level) เชน ชุมชน และเครือขาย เปนตน และระดับมห
ภาค (Macro Level) เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน ซึง่ Jenny Onyx and Paul
Bulley (ในบทความ Measuring Social Capital in Five Communities in NSW : 1998) มีปจจัย
วัดอยู 5 ประการคือ การมีสว นรวมในเครือขาย การตางตอบแทน ความไววางใจกัน บรรทัดฐาน
ของสังคม และสาธารณะรวมกันเปนเจาของ
สรุป ทุนทางสังคมเปนความรวมมือกันบนพืน้ ฐานการไววางใจกัน พึ่งพาอาศัยกัน และตาง
ตอบแทนกัน ตามพืน้ ฐานธรรมชาติหรือสรางดวยกระบวนการหรือระบบมีการถายทอด
สืบตอกัน มีการสะสมและขยายตัว ตลอดจนมีความแตกตางกันในแตละสังคม การ
สะสมทุนทางสังคม มี 3 ระดับ ระดับจุลภาค (Micro) ระดับกลางไปถึงระดับมหภาค
(Macro) โดยมีการวัดอยู 2 สวนคือ
การวัดดวยปจจัยทางภูมิปญญา (Cognitive Social Capital) ไดแก
1. การพึง่ พาอาศัยกัน ตางตอบแทนซึง่ กันและกัน (Norms of Reciprocity)
2. ความไววางใจระหวางกัน (Interpersonal Trust)
3. เปนบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms)
4. สงเสริมกันเพือ่ การพัฒนา (Complementation) และเปนหุน สวนกัน (Partnership)
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การวัดดวยปจจัยของโครงสราง (Structural Social Capital) ไดแก
1. กฎระเบียบที่สมาชิกพึงปฏิบตั ิ
2. การมีสวนรวมในกิจกรรม (Participation)
3. สาธารณะรวมกันเปนเจาของ (The Commons)
ผลของการสะสมทุนทางสังคมทําใหตนทุนการประสานงานและดําเนินงานต่าํ ลง สราง
ความเขมแข็งและความสามัคคีในทุกระดับ มีความมัน่ คงในการขยายระบบ ทุกโครงสรางมีการ
ใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)1
เศรษฐกิจพอเพียง เปนทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงแนะนําใหกับปวงชนชาวไทย และไดรับการสดุดีโดยองคกรสหประชาชาติ วาเหมาะสมที่จะ
นําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาโลกในอนาคตเปนหลักที่สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ และ
ในทุกภาคในสวนที่เปนภาคสังคม ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ดวยหลักการที่วา
1) ความพอประมาณ
2) ความมีเหตุผล
3) ความมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
4) การใชความรู
5) การมีคุณธรรม
เปนหลักการทีเ่ นนความพอดีความสมดุล ที่จะนําไปสูความมัน่ คั่ง และความยัง่ ยืน เปน
หลักการที่รวมถึงความรอบคอบ ความระมัดระวัง ความไมโลภ หลักการดังกลาวจึงเหมาะสมใน
การใชกับทุกภาคดังไดกลาวขางตน ซึ่งธุรกิจตองมีความอยูรอดอยางมัน่ คง แมนในสถานการณ
ยากลําบาก ภายใตการดําเนินธุรกิจที่ใหความสําคัญตอคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพไป
พรอมกัน ภายใตคุณธรรมคือความดี ความสุจริตเปนธรรม ถูกตอง เหมาะสม ไมกอใหเกิดความ
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร พิมพครั้งที่ 1 มีนาคม 2549 และ
www.bma.go.th/save
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เสียหายตอผูอนื่ ตอสวนรวม สวนสังคมในฐานะธุรกิจเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ธุรกิจที่ประยุกตใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเปนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม2
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นสามหวงสองเงื่อนไข จะเชื่อมโยงสูธุรกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนอยางดีภายใตเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งประกอบดวยความซื่อสัตย ขยัน อดทน
สติ ปญญา การแบงปน3
สรุปทฤษฎีพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย อดทน สติปญญา แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

ที่มา : เวทีเสวนา “ซีเอสอารสไตลไทย” โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พุธที่ 2 สิงหาคม
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