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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัทุนมนุษย์  
1) ความหมายของทุนมนุษย์ 

ค ำว่ำ “ทุนมนุษย”์ แปลมำจำกภำษำองักฤษ คือ Human Capital แบบตรงตวั ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ควำมหมำย
ของทุนมนุษยท่ี์หลำกหลำย ดงัน้ี 

อดมั สมิท ไดใ้หค้วำมหมำยของทุนมนุษยไ์วต้ั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ในแง่ของกำรเป็นเจำ้ของ
แรงงำน เป็นควำมหมำยท่ีเป็นรูปธรรม 

Gary Becker ไดศึ้กษำคน้ควำ้และก ำหนดข้ึนมำเป็นทฤษฎีท่ีเรียกว่ำทฤษฎีทุนมนุษยโ์ดยมุ่งเน้นกำร
ลงทุนไปท่ีขีดควำมสำมำรถและทกัษะในกำรท ำงำนของบุคลำกรในองคก์ร 

William R.Tracey ได้ให้ค  ำนิยำมทุนมนุษย์ไวว้่ำ หมำยถึง ผลตอบแทนท่ีองค์กรได้รับจำกควำม
จงรักภกัดี ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ควำมพยำยำม ควำมมุ่งมัน่สู่ควำมส ำเร็จ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ของบุคลำกรในองคก์ร 

Theodore W. Schultz นัก เศรษฐศำสตร์รำงว ัลโน เบลได้ให้ ไว้ใน ปี  ค .ศ .  1961 ในบทควำม
ช่ือ Investment in Human Capital ในวำรสำร American Economic Review 

Schultz ให้ควำมหมำยค ำวำ่ ทุนมนุษย ์ในบทควำมวำ่หมำยถึง ควำมสำมำรถหลำยๆอย่ำงท่ีอยูใ่นตวั
คน ทั้งท่ีติดตวัมำแต่ก ำเนิด หรือเกิดจำกกำรสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลท่ีเกิดมำ จะมียีนเฉพำะของ
แต่ละบุคคลซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีควำมสำมำรถ คุณลกัษณะเหล่ำน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีมีคุณค่ำ ซ่ึงคุณค่ำน้ี
จะเพิ่มข้ึนเม่ือมีกำรลงทุนท่ีเหมำะสม 
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Lynda Gratton และ  SumantraGhoshal อ้ำงถึงในนิสดำรก์ เวชยำนนท์ (2551) ได้ให้ควำมหมำย
ของ “ทุนมนุษย”์ วำ่หมำยถึงส่วนผสมของ 3 ส่ิง คือ 

1) ทุนทำงปัญญำ (Intellectual Capital) ประกอบดว้ย ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร
เรียนรู้ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะ ทกัษะ ประสบกำรณ์ท่ีคนสะสมไว ้รวมทั้งควำมรู้ท่ีอยูใ่นตวั 

2) ทุนทำงสังคม (Social Capital) ประกอบดว้ยเครือข่ำยควำมสัมพนัธ์ 
3) ทุนทำงอำรมณ์  (Emotional Capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะต่ำงๆเช่น กำรรับรู้

ตนเอง (Self Awareness) ควำมมีศกัด์ิศรี (Integrity) กำรมีควำมยดืหยุน่ (Resilience) 
ในทำงเศรษฐศำสตร์ไดใ้หค้วำมหมำยของทุนมนุษยไ์ว ้3 ประกำร ไดแ้ก่ 

1) ทุนมนุษยเ์ป็นส่วนท่ีแฝงอยู่ในตวัมนุษยแ์ละเป็นนำมธรรม ซ่ึงอยู่ในรูปของควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน ทกัษะ ฝีมือ และสุขภำพพลำนำมยั ซ่ึงมีผลต่อผลิตภำพของทุนมนุษย์
เอง 

2) ทุนมนุษยก์บัทุนทำงเศรษฐกิจอ่ืน มีควำมคลำ้ยกนั และแตกต่ำงกนัหลำยประกำร 
3) ทุนมนุษยน์ั้นเปล่ียนแปลงค่ำไดต้ำมเวลำ โดยอำจเพิ่มหรือลดค่ำของทุนมนุษยก์็ได ้
 
2) แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกีย่วกบัทรัพยากรมนุษย์และก าลงัคน 
1) แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีเก่ียวกบัทรัพยำกรมนุษยแ์ละก ำลงัคน ในสมยัก่อนนั้น  

นักเศรษฐศำสตร์ไม่ได้แยกประเด็นเก่ียวกับทรัพยำกรมนุษย์และก ำลังคน ออกต่ำงหำกจำก
เศรษฐศำสตร์แรงงำน จนกระทัง่ในระยะ 30-40 ปี ท่ีผ่ำนมำน้ี เม่ือมีผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและกำรปฏิรูปในแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ตำมแนวคิดของเคนส์มีอิทธิพลมำกข้ึน ท ำให้
นกัเศรษฐศาสตร์แยกประเด็นเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยแ์ละก าลงัคน มาศึกษาวิเคราะห์ต่างหากจาก
เศรษฐศาสตร์แรงงาน  

2) การสร้างทุนมนุษยมี์ความส าคญัต่อก าลงัคนและระบบเศรษฐกิจ สามารถสรุปไดเ้ป็น 
3 ประเด็น กล่าวคือ 

2.1) การเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัสรรทรัพยากร ความจ าเริญและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้

2.2) การสร้างทุนมนุษยเ์ป็นทั้งสินคา้สาธารณะและสินคา้ส่วนบุคคล 
2.3) ขนาดของการลงทุนในทุนมนุษยอ์าจใหญ่มาก และกระทบต่อการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศไดม้าก 
โดยในทางเศรษฐศาสตร์ ระบุความแตกต่างระหวา่งทุนมนุษยก์บัทุนทางเศรษฐกิจอ่ืนดงัต่อไปน้ี  

1) ทุนมนุษยน์ั้นไม่อาจขายลิขสิทธ์ิได้ตามกฎหมาย ทุนทางเศรษฐกิจอ่ืนอาจซ้ือขาย 
แลกเปล่ียน โอน หรือแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ  
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2) ทุนมนุษยไ์ม่มีตวัตนและจบัตอ้งไม่ได ้
3) ทุนมนุษยอ์ยูใ่นลกัษณะท่ีไม่อาจแยกออกต่างหากอยา่งเด็ดขาดจากเจา้ของทุน หรือ 

กล่าวไดว้า่ไม่สามารถแยก "ทุน" ออกจาก "เจา้ของทุน"  
4) การตั้งราคาของบริการของทุนมนุษย ์และการวดัมูลค่าของทุนมนุษยจ์ะเป็นไปไม่ได ้ 
 
3) ก ำลงัคนกบักำรศึกษำ 

การศึกษาเป็นทั้งการบริโภคและการลงทุน เพราะการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูศึ้กษาทั้ งใน
ขณะท่ีศึกษาอยูแ่ละในอนาคต  ซ่ึงการศึกษามีลกัษณะของสินคา้ก่ึงส่วนบุคคลและสินคา้ก่ึงมหาชน ท่ี
นอกจากจะให้ประโยชน์แก่ผูศึ้กษา ยงัให้ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในสังคมดว้ย ดงันั้น รัฐก็มีเหตุผลเพียง
พอท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีได้จากภาษีอากรในการส่งเสริมบริการการศึกษา ทั้งน้ีการท่ีจะท าให้ก าลงัคนมี
การศึกษาในระดบัท่ีให้ประโยชน์แก่สังคม จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผนการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบั
การวางแผนก าลงัคน โดยการลงทุนทางการศึกษาเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหร้ายไดสู้งข้ึน 

2.1.2 แนวคิดในกำรลงทุนในทุนมนุษย์ 
การลงทุนในทุนมนุษย ์เป็นการเพิ่มคุณภาพของแรงงาน ซ่ึงการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนใน
ปัจจุบนั แต่ผลตอบแทนท่ีไดน้ั้น บงัเกิดข้ึนตลอดชัว่อายุขยัของบุคคลนั้น ซ่ึงระดบัของกำรตดัสินใจ
ลงทุนอำจจะอยู่ในระดับบุคคลหรือครัวเรือน หรือในระดับท่ีสูงกว่ำ เช่น ระดับบริษัท หรือ
ระดับประเทศก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัดสินใจระดับใดก็ตำม จะเผชิญกับปัญหำควำมจ ำกัดของ
ทรัพยำกร กำรวเิครำะห์ในทำงเศรษฐศำสตร์ เสนอให้เลือกลงทุนในโครงกำรท่ีจะมีกำรใชท้รัพยำกรท่ี
มีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั ให้มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด เคร่ืองมือท่ีช่วยกำรตดัสินใจลงทุนในมนุษยใ์หส้ำมำรถท ำ
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ไดแ้ก่ วิธีกำรหำมูลค่ำปัจจุบนั และอตัรำผลตอบแทนภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตน้ทุนและผลไดข้องโครงกำรต่ำงๆ 

1) ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์ 
1.1) กฎว่าด้วยมูลค่าปัจจุบัน 

กำรเลือกโครงกำรท่ีจะลงทุนโดยวิธีมูลค่ำปัจจุบนั ท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสผลได ้กบั มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสตน้ทุน ซ่ึงโครงกำรเหมำะสมจะลงทุนต่อเม่ือ มูลค่ำ
ปัจจุบนัของผลไดข้องโครงกำรสูงกวำ่มูลค่ำปัจจุบนัของตน้ทุนของโครงกำร หรือ ผลไดสุ้ทธิปัจจุบนั
มีค่ำมำกกวำ่ศูนย ์ซ่ึงอตัรำคิดลดของโครงกำรจะแตกต่ำงกนัไปตำมสภำพเศรษฐกิจ และสภำพตลำด
เงินทุน ซ่ึงอตัรำลดท่ีเหมำะสมควรจะเป็นอตัรำลดท่ีไดจ้ำกอตัรำดอกเบ้ียของโครงกำรลงทุนระยะยำว 
โดยผูต้ดัสินใจตอ้งก ำหนดสถำนกำรณ์ (Scenario) ของอตัรำดอกเบ้ียในหลำยระดบั เพื่อเปรียบเทียบ
หำค่ำของอตัรำดอกเบ้ียในระยะยำว วำ่ควรจะตกอยูใ่นช่วงใด 
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1.2) กฎว่าด้วยอตัราผลตอบแทนภายใน 
คืออัตรำท่ีท ำให้มูลค่ำปัจจุบันของ ผลได้สุทธิ จำกกำรลงทุนมีค่ำเท่ำกับศูนย์ กำรน ำเอำอัตรำ
ผลตอบแทนภำยในไปใช้ในกำรตดัสินใจนั้น ผูต้ดัสินใจจะน ำอตัรำท่ีค ำนวณไดน้ี้ไปเปรียบเทียบกบั
อตัรำดอกเบ้ียท่ีเหมำะสม ถำ้อตัรำผลตอบแทนภำยในมำกกวำ่อตัรำดอกเบ้ียก็จะลงทุนในโครงกำรนั้น 

2.2 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ไดท้  ำกำรศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ 
และกองทุนรวมหุ้นระยะยำวของลูกคำ้ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) สำขำ ท่ำแพ อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อกำรเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ของลูกคำ้ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) สำขำท่ำ
แพ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำและแบบจ ำลองมลัติโนเมียลโพรบิทด้วย
เทคนิคกำรวิเครำะห์กำรประมำณภำวะควำมน่ำจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : MLE) 
โดยแสดงค่ำ โดยแสดงค่ำ Marginal Effect พบว่ำ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำร
เล้ียงชีพและกองทุนรวมระยะยำวของลูกคำ้ไดแ้ก่ กำรทรำบเง่ือนไขกำรลดหยอ่นภำษีของกองทุนรวม
เพื่อกำรเล้ียงชีพ อตัรำผลตอบแทน ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเง่ือนไขของกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำร
เล้ียงชีพ กำรไดรั้บค ำแนะน ำจำกบุคคลรอบขำ้ง กำรตลำดและกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์  
ประศำสน์ ไสลวงษ์ (2552) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ืองแรงจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับมหำบัณฑิตของ
นักศึกษำปริญญำโท มหำวิทยำลัยรำชภฎัพระนคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำแรงจูงใจใน กำร 
ศึกษำต่อระดบัมหำบณัฑิต และศึกษำเปรียบเทียบแรงจูงใจในกำรศึกษำต่อระดบัมหำบณัฑิต ของ
นักศึกษำปริญญำโท มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนคร พบว่ำ นักศึกษำระดับปริญญำโทส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจในกำรศึกษำต่อในระดบัมำก โดยปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดแรงจูงใจมำกท่ีสุดคือดำ้นเร่ืองส่วนตวั 
ดำ้นกำรประกอบอำชีพ ดำ้นสังคม ดำ้นเศรษฐกิจ และดำ้นคุณสมบติัของสถำนศึกษำ 
ธำริณี  พัชรเจริญพงศ์  (2554) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อ
ระดบัอุดมศึกษำหลกัสูตรนำนำชำติของนกัศึกษำชำวต่ำงชำติในเขตกรงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำข้อมูลส่วนบุคคลและศึกษำปัจจยัท่ีใช้ในกำรจดัสินใจเลือกศึกษำต่อ
ระดบัอุดมศึกษำหลกัสูตรนำนำชำติของนกัศึกษำชำวต่ำงชำติ พบวำ่นกัศึกษำส่วนใหญ่มีภูมิล ำเนำอยู่
ในทวีปเอเชีย คณะท่ีนกัศึกษำต่ำงชำติเลือกศึกษำมำกท่ีสุดคือ คณะบริหำรธุรกิจ โดยปัจจยัท่ีนกัศึกษำ
ต่ำงชำติให้ควำมส ำคัญ ได้แก่ ปัจจยัด้ำนควำมต้องกำรส่วนบุคคล กำรเทียบโอนหน่วยกิตไปยงั
มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเหมำะสมกับหลักสูตร มีกำรเรียนกำรสอนท่ีทนัสมยั และมี
โครงกำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ 
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ปริญญำ ล้ีฮวน (2554) ไดท้  ำกำรศึกษำเร่ืองอุปสงคต่์อกำรศึกษำต่อในระดบัปริญญำโทของนกัศึกษำ
ระดบัปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผล
ต่อกำรศึกษำต่อในระดบัปริญญำโท ของนกัศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยั เชียงใหม่ พบว่ำ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจศึกษำต่อได้แก่ ควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนในอนำคต 
ผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนท่ีเพิ่มข้ึน และควำมตอ้งกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม โดยกลุ่มตวัอยำ่งส่วน
ใหญ่ท่ีตดัสินใจศึกษำต่อใหเ้หตุผลวำ่มีควำมจ ำเป็นตอ้งศึกษำต่อระดบัปริญญำโท 
เพรำะวำ่ปัจจุบนัมีผูจ้บปริญญำตรีเยอะข้ึน ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัในกำรหำงำนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ใช้ทุนกำรศึกษำจำกผู ้ปกครอง และเห็นว่ำกำรศึกษำต่อระดับปริญญำโทในสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงประเทศและในประเทศมีควำมแตกต่ำงกนั 

 


