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ค ำว่ำกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) กับค ำว่ำ กลุ่มอิทธิพล (Presure Groups) เป็น
ค ำท่ีมกัจะใช้ปะปนกนั เน่ืองจำกมีควำมหมำยใกล้เคียงกัน กำรให้ควำมหมำยท่ีแตกต่ำงกันเป็นผล
มำจำกนกัวิชำกำรแต่ละทำ่นท่ีมอง คือตำมทศันะของกำรมองหรือกำรศึกษำ (Approach)  

กลุ่มผลประโยชน์นัน้พิจำรณำตำมหลกัของควำมเป็นจริงจำกพฤติกรรมแล้วเป็นกำรรวมตัว
ของกลุ่มชนท่ีมีผลประโยชน์ได้ยดึถือเอำแนวอำชีพเดียวกนัเป็นหลัก  เม่ือกำรรวมตัวกันด ำเนินไปได้
ด้วยดี มีกำรจดัองค์กำรท่ีดี มีประสิทธิภำพแล้ว ก็จะสำมำรถสร้ำงพลังและเปล่ียนแปลงกลำยเป็น
กลุ่มท่ีมีอิทธิพล (Influence) และอ ำนำจ (Power) เหนือรัฐบำล เหนือผู้บริหำรประเทศได้ พลัง
อ ำนำจท่ีว่ำนีร้วมไปถึงจ ำนวนสมำชิกท่ีเข้ำร่วมในกลุ่มด้วย 
 
กลุ่มผลประโยชน์ 
 กลุ่มผลประโยชน์หรือ Interest  Groups  หมำยถึงกลุ่มตวัแทนสำขำ  อำชีพสำขำในสงัคม  
ซึง่มีจ ำนวนมำก  และตำมควำมเช่ียวชำญเฉพำะสำขำ  ค ำต่อไปนีมี้ควำมหมำยท่ีใกล้เคียงกนัและ
มกัใช้ปะปนกนัอยูเ่สมอคือ 
 - Interest  Groups     หมำยถึง  กลุ่มผลประโยชน์ 

- Pressure  Groups   หมำยถึง  กลุ่มผลกัดนั  หรือ  กลุ่มอิทธิพล 
- Organized   Groups   หมำยถึง  กำรรวมกลุ่มของผู้ มีผลประโยชน์  หรือ

ผลประโยชน์ท่ีรวมกนัในลกัษณะขององค์กำร 
          - Group   interest        ผลประโยชน์ของกลุ่มไม่เหมือนกนักบั  Organized  Groups  เพรำะ
เป็นกำรรวมกนัเฉยๆ ไม่มีกำรจดัองค์กำร 
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          - Ideological  Groups  หมำยถึง  กลุ่มอดุมกำรณ์   ไม่มีกำรแบ่งเป็นชัน้อำชีพ  เพศและ
อำชีพ 
          - Lobby  หมำยถึง  กลุ่มแลกเปล่ียนผลประโยชน์นอกสภำเปรียบเทียบเป็นสภำท่ี  3 ของ
สหรัฐอเมริกำ 
         - Political   Groups       หมำยถึง  กลุ่มกำรเมืองหรือ  สโมสรกำรเมือง  Political Clubs 
         - Powers   Groups        หมำยถึง   กลุ่มพลงัต่ำงๆ  ขบวนกำรต่ำงๆ     
        จดุหมำยส ำคญัของกลุ่มต่ำงๆ นีคื้อ   กำรป้องกันผลประโยชน์ของกลุ่ม  วึ่งแบ่งแยกตำม
สำขำของสงัคมผลประโยชน์นัน้อำจหมำยถึง     ผลประโยชน์เฉพำะของกลุ่มหรือผลประโยชน์นอก
กลุ่ม  คือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเป็นสำธำรณะ  รวมถึงจุดหมำยสดุท้ำยคือ กำรมีอิทธิพลเหนือนโยบำย
สำธำรณะ4 
 นำนำนยิำม  ควำมหมำยของกลุ่มผลประโยชน์มีมำก เช่น 
 2.2.1 กลุ่มผลประโยชน์ในควำมหมำยตำมพจนำนกุรม ศพัท์สงัคมวิทยำนัน้อธิบำยว่ำ5 
Groups interest คือ ผลประโยชน์ของกลุ่ม หมำยถึง “ภำวะควำมรู้สึกต่ืนตวัท่ีเกิดขึน้ในบคุคลท่ี
ท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพ่ือให้บรรลถึุงวตัถปุระสงค์ซึง่ถือว่ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม” 
  Interest group คือ กลุ่มผลประโยชน์  หมำยถึง “กลุ่มท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือภำรกิจหรือ
ผลประโยชน์เฉพำะอยำ่ง เช่น กลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรี หรือกลุ่มพ่อค้ำ” 
 2.2.2 ศำสตรำจำรย์แกรแฮม วู๊ดตัน้ (Graham Wootton) แหง่มหำวิทยำลยั Tuffts 
สหรัฐอเมริกำ ได้อธิบำยควำมหมำยของกลุ่มผลประโยชน์ไว้ว่ำ6 
  - กลุ่มผลประโยชน์คือ กลุ่มทกุกลุ่ม หรือองค์กำรทกุองค์กำรท่ีแสวงหำอิทธิพลเหนือ
นโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) ตำมวิธีทำงท่ีก ำหนด  ในขณะเดียวกนัก็ปฏิเสธท่ีจะรับผิดชอบ
โดยตรงท่ีจะปกครองประเทศ 
  - กลุ่มผลประโยชน์เป็นของผู้ ร่วมทศันะท่ีได้ท ำกำรเรียกร้องต่อกลุ่มอ่ืน ๆ ในสงัคม 
และเม่ือใดท่ีกลุ่มผลประโยชน์นีก้ระท ำกำรเรียกร้องข้อเสนอของตน โดยผ่ำนสถำบนัใด ๆ ของรัฐบำล
ก็ตำม กลุม่ผลประโยชน์นีจ้ะกลำยเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทำงกำรเมือง (Political Interest Groups) 

                                                        
4 International Encyclopedia of the Social Sciences, (U.S.A. : the MacMillan Company, The Free 

Press, 1972), Volume 7, p.486. 
 

5 พจนำนกุรม ศพัท์สงัคมวิทยำ องักฤษไทย ฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน โรงพิมพ์รุ่งเรืองศิลป์กำรพิมพ์ พระนคร 
พ.ศ. 2524 หน้ำ 196-197. 
 

6 Graham WOOTTON, Interest Groups, (Prentice-Hall, Inc., Engle-Wood Cliffs, N.J., 1970) , p.1-2.  
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และเม่ือใดท่ีกลุ่มผลประโยชน์ปฏิบตัิกำรในระดบักำรเมือง กลุ่มนีจ้ะถกูเรียกว่ำกลุ่มผลกัดนั 
(Presure Groups) 
 

กลุ่มผลักดัน 
 ค ำวำ่กลุ่มผลกัดนั (Presure Groups) เป็นองค์กำรผลประโยชน์ของกลุ่มชน ซึง่สมำชิกได้มี
ส่วนร่วมในทศันะ มีเป้ำหมำย และกิจกำรตำมโครงกำรของกลุ่มในอนัท่ีจะมีอิทธิพลเหนือเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐ หรือรัฐบำล และมีอิทธิพลต่อนโยบำยของรัฐบำล กลุ่มผลกัดนัหรือกลุ่มอิทธิพลนีม้ิได้มี
เป้ำหมำยเหมือนกนักบัพรรคกำรเมือง ท่ีว่ำ พรรคกำรเมืองต้องกำรชยัชนะ เพ่ือจดัตัง้รัฐบำลปกครอง
ประเทศ แต่กลุ่มผลกัดนันัน้มีเป้ำหมำยใหญ่คือ 
 - ผลประโยชน์ในกำรเป็นเจ้ำของหรือมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐบำลท่ีจะมีผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสมำชิกของกลุ่มตน 
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มผลกัดนัจะอยูท่ี่ขนำดท่ีใหญ่หรือเล็ก ควำมมัง่คัง่ในทำงกำรเงิน 
อ ำนำจต่อรอง เป้ำหมำย แต่วิธีกำรด ำเนนิงำนนัน้เกือบจะเหมือนหรือคล้ำยกนั คือ วิธีกำรท่ีจะมี
อิทธิพลเหนือมติมหำชน (Public opinion) นอกจำกนีแ้ล้ว กลุ่มผลกัดนัยงัมีเป้ำหมำยท่ีจะมีอิทธิพล
เหนือกำรตดัสินใจของฝ่ำยนติิบญัญัติ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตลุำกำร ตวัอยำ่งของกลุ่มผลกัดนัเหล่ำนี ้
คือ ลอบบี ้ (Lobbies) องค์กำรทำงด้ำนธรุกิจต่ำง ๆ องค์กำรเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน องค์กำรทำง
เกษตรกรรม สหภำพแรงงำนทัว่ ๆ ไป องค์กำรทำงศีลธรรม องค์กำรทำงศำสนำ7 
 กลุ่มผลกัดนั ตำมควำมหมำย รำชบณัฑิตยสถำน หมำยถึง “กลุ่มกดดนั คือ กลุ่มสงัคมท่ี
รวมกนัขึน้โดยมีเป้ำประสงค์ และทศันคติร่วมกนั เพ่ือพยำยำมให้มีอิทธิพลเหนือหรือบงัคบักลุ่มอ่ืน ๆ 
ในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย หรือพฤติกรรม ให้เป็นไปตำมท่ีต้องกำร” ค ำนีน้กัสงัคมศำสตร์อเมริกนั
ใช้กนัมำแต่เดิมคือ กลุม่ผลประโยชน์ (Interest Groups) ภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ท่ีสอง ได้น ำค ำ
ใหม่ใช้ว่ำ กลุ่มกดดนั(Presure Groups) อยำ่งไรก็ดี ในบำงสถำนกำรณ์ ค ำว่ำ กลุ่มผลประโยชน์ก็
ยงัคงนยิมใช้กนัมำกกว่ำ8 

                                                        
7 Plano S. Greenberg. Political Science Dictionary (The Dryden Press, lllionis.)  
8 พจนำนกุรม ศพัท์สงัคมวิทยำ องักฤษ-ไทย ฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน โรงพิมพ์รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ พระนคร พ.ศ. 

2524 หน้ำ 196, 197 
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 กลุ่มผลกัดนั ตำมควำมหมำยของ โบน และแรนนี9 นัน้คือ “เม่ือใดท่ีกลุ่มผลประโยชน์ตดัสิน
ตกลงใจท่ีจะน ำปัญหำของเขำไปสู่รัฐบำล กลุม่ผลประโยชน์จะกลำยเป็นกลุ่มผลกัดนั หรือกลุ่ม
อิทธิพล หรือกลุ่มผลประโยชน์ในทำงกำรเมือง” 
 กลุ่มผลกัดนั  ในควำมหมำยของ ไซซเลอร์10 หมำยถึง “กลุ่มในรูปขององค์กำรท่ีแสวงหำ
อิทธิพลเหนือกำรตดัสินใจของรัฐบำล โดยปรำศจำกเจตนำท่ีจะน ำเอำสมำชิกของกลุ่มไปท ำหน้ำท่ีใน
หนว่ยงำนของรัฐบำล” 
 3.5 กลุ่มผลกัดนัในควำมหมำยของ วู๊ดตัน้11 “กลุ่มผลกัดนั คือ องค์กำรใด ๆ ท่ีแสวงหำ
อิทธิพลเหนือนโยบำยของรัฐบำล ในขณะเดียวกนัก็ปฏิเสธควำมต้องกำรท่ีจะยอมรับควำม
รับผิดชอบในองค์กำรของรัฐ “ 
 “เม่ือกำรกระท ำของกลุ่มผลประโยชน์ หรือกำรปฏิบัติกำรเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ไป
ถึงระดบักำรเมือง คือระดบันโยบำย กลุ่มจะถกูเรียกว่ำเป็นกลุ่มผลกัดนั” 
 “กลุ่มผลประโยชน์กบักลุ่มผลกัดนัมกัใช้สลบัหรือแทนกนัได้” 
 กลุ่มผลกัดนัในควำมหมำยของ มอริส ดแูวร์เซ ่แหง่มหำวิทยำลยัปำรีส ฝร่ังเศส ได้เขียนไว้ใน
หนงัสือพรรคกำรเมืองและกลุ่มผลประโยชน์12 ว่ำ 
  “พรรคกำรเมืองนัน้มีควำมมุ่งหมำยท่ีจะเป็นเจ้ำของอ ำนำจรัฐ และใช้อ ำนำจนัน้ใน
กำรบริหำร” อ ำนำจนีห้มำยถึงอ ำนำจท่ีได้มำโดยกำรเข้ำรับเลือกตัง้ในต ำแหนง่ต่ำง ๆ เช่น สมำชิก
สภำเทศบำล เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน นำยกเทศมนตรี วฒุิสมำชิก สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร์ นอกจำกนีย้งั
หมำยถึง ต ำแหนง่ท่ีจะถกูเลือกตัง้ให้ท ำหน้ำท่ีรัฐบำล คือ รัฐมนตรีและต ำแหนง่ประมขุของรัฐ คือ 
ประธำนำธิบดี แต่กลุ่มผลประโยชน์นัน้ ศำสตำจำรย์ดแูวร์เซ ่ได้อธิบำยว่ำ 
  “กลุ่มผลประโยชน์นัน้เป็นไปในทำงตรงกนัข้ำม คือมิได้เข้ำร่วมโดยตรงในกำร
แสวงหำอ ำนำจหรือในกำรใช้อ ำนำจรัฐ กลุ่มผลประโยชน์จะปฏิบตัิกำรเพ่ือมีอิทธิพลเหนืออ ำนำจรัฐ 
ในขณะท่ีองค์กำรของกลุ่มแยกอยูต่่ำงหำก หมำยควำมว่ำ กลุ่มผลประโยชน์ใช้อิทธิพล “บีบบงัคบั” 

                                                        
9 H.A. Bone, Austin RANNEY, Politic and Votes, MacGraw-Hill, Book Company N.Y., H.Y.,1976. .p. 

101   
10 Harmon ZEIGLER., Interest Groups in American Society, Prentice-Hall. Inc., Englewood Clifts, N.J., 

1964, .p.30. 
11 Graham WOOTTON, Interest Groups, (Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. N.J., 1970), .p.1-2. 
12 Maurice DUVERGER, Party Politics and Presure Groups, (Thomas Y. Crowell Company, Inc., N.Y. 

1972), .pp.101-102. 
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ผู้บริหำรประเทศ ค ำว่ำ Presure Groups จึงเป็นเสมือนกลุ่มบีบบงัคบัในทำงกำรเมืองต่อผู้บริหำร
ประเทศ” 
 กลุ่มผลกัดนัหรือกลุ่มบีบบงัคบันีมี้เจตนำท่ีจะแสวงหำอิทธิพล หรือมีอ ำนำจเหนือบรรดำ
บคุคลตำ่ง ๆ ท่ีอยูใ่นอ ำนำจ และไม่ได้หมำยควำมว่ำจะส่งคนของกลุ่มเข้ำไปใช้อ ำนำจเสียเอง  คือ
กำรเข้ำไปอยำ่งไม่เป็นทำงกำร ตำมสภำพควำมเป็นจริงในปัจจบุนั เทำ่ท่ีเป็นอยูใ่นสงัคมตะวนัตก 
กลุ่มพลงัท่ีเข้มแข็งหลำยกลุ่มต่ำงก็มีตวัแทนของตนอยูใ่นหนว่ยงำนของรัฐบำล และในหนว่ยงำน
ของรัฐบำล โดยท่ีมีกำรปกปิดควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแทนของกลุ่มแบะหนว่ยงำนของรัฐ 
 ในกำรจดัแยกประเภทของกลุ่มผลกัดนันี ้ กระท ำได้ยำกกว่ำกำรแยกประเภทพรรคกำรเมือง 
เน่ืองจำกพรรคกำรเมืองเป็นองค์กำรท่ีเก่ียวข้องเฉพำะปฏบตัิกำรทำงกำรเมือง สว่นกลุ่มผลกัดนันัน้
ส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์กำรท่ีไม่เก่ียวกบักำรเมือง (Non political Organizations)  และท่ีส ำคญัท่ีสดุ 
กำรบีบบงัคบัทำงกำรเมืองหำใช่กิจกรรมหลกัเบือ้งต้นของกลุ่มไม่ กลุ่มต่ำง ๆ เทำ่ท่ีปรำกฎอยูใ่น
สงัคมไม่วำ่จจะเป็นกลุ่ม สมำคม องค์กำรท่ีไม่มีจดุประสงค์ในทำงกำรเมือง ต่ำงก็มีโอกำสท่ีจะ
ปฏิบตัิในฐำนนะกลุ่มผลกัดนัได้ในบำงกรณี เทำ่ท่ีสภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง ทำงเศรษฐกิจ และ
ทำงสงัคม จะเอือ้อ ำนวยให้ 
 สรุป กลุ่มผลกัดนั Groups de pression หรือ Pressure Groups ตำมพจนำนกุรมศพัท์
รัฐศำสตร์ ฝร่ังเศส13 มีควำมหมำยดงันี ้
  กลุ่มผลกัดนั คือ องค์กำรท่ีก่อตัง้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ท่ีไปเก่ียวข้องกบัอ ำนำจรัฐ  
บงัคบัให้มีกำรเปล่ียนแปลง กำรตดัสินใจในนโยบำยของรัฐ ให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มของตน ตรงกนั
ข้ำมกนักบัพรรคกำรเมืองซึง่มีเป้ำหมำยท่ีจะเข้ำไปบริหำรนโยบำย คือ กำรใช้อ ำนำจรัฐ กลุ่มผลกัดนั
นีต้้องกำรแต่เพียงเพ่ือกำรมีอิทธิพลเหนือองค์กำรท่ีมีอ ำนำจตดัสินใจ 
  กำรใช้อิทธิพล เพ่ือบีบบงัคบันัน้ อำจกระท ำได้โดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรขอมต ิ ขอ
ควำมร่วมมือจำกพลเมือง กำรใช้อิทธิพลบีบบงัคบักบัเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐโดยตรง กลุ่มผลประโยชน์ต่ำง 
ๆในสงัคมมีโอกำสท่ีจะกลบักลำยเป็นกลุ่มผลกัดนัหรือกลุ่มอิทธิพลได้ทัง้สิน้ 
  กำรผลกัดนั หรือกำรบีบบงัคบัตำมควำมหมำยของภำษำอเมริกนั คือค ำว่ำ      ล็อบ
บี ้ (LOBBY) ซึง่หมำยถึงกำรชีช้วนเฉพำะตวั ล็อบบีคื้อลกัษณะเฉพำะของกลุ่มผลกัดนั ท่ีมีกำร
จดัเตรียมท่ีพร้อมมลู  และมีอปุกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรท ำให้เป้ำหมำยของกลุ่มบรรลผุล 
 

                                                        
13 Charles DEBBASCH, Yves DAUDET. Lexique de terms Politiques, edition Dalloz, Paris 1974, .p. 


