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บทคัดยอ
ระบอบการเมืองมีอทิ ธิพลตอการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาล นักรัฐศาสตรและ
เศรษฐศาสตรการเมืองใหความสนใจในการอธิบายความสัมพันธระหวางระบอบการเมืองกับการกระจาย
ทรัพยากรสาธารณะในนโยบายสวัสดิการสังคม จากการปริทรรศนในแนวคิดทางรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร
รัฐบาลในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรคอนขางมาก
ในโครงการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมมากกว า รั ฐ บาลในระบอบการเมื อ งแบบเผด็ จ การ เหตุ ผ ลที่ ทํ า ให รั ฐ บาล
ประชาธิปไตยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลคอนขางมากเพราะกระบวนการทางการเมืองและ
แรงจูงใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เปนปจจัยทีห่ นุนใหรฐั บาลในระบอบประชาธิปไตยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหโครงการสวัสดิการสังคม
อย า งไรก็ ต ามจากกรณี ศึ ก ษาประเทศไทย การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระบอบประชาธิ ป ไตยกั บ
การกระจายทรัพยากรควรคํานึงถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองที่และทองถิ่นซึ่งเปนกลไกสําคัญ
ในการกระจายทรัพยากรสาธารณะไปยังประชาชนอยางทั่วถึง
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คําสําคัญ
ระบอบประชาธิปไตย ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจโลก การขยายตัวของนโยบาย
สวัสดิการสังคม

Abstract
Political regime has an influence on the government’s public policy formation and
implementation. Political Scientists and political economists have paid attention in explaining the
relation of political regime and resource redistribution in social welfare policy. After reviewing political
and economic concepts, democratic governments are more likely to allocate budget and resources
to social welfare programs than authoritarian governments. The reason why the democratic governments
allocate budget and human resources is due the large part to the political processes and the
political incentives of democratic regime. In addition, fluctuation in international economy becomes
the factor encouraging the democratic governments to allocate budget and resources to social
welfare programs. However, according to a case study of Thailand, the studies of the relation
between political regime and resource distribution should recognize the role of local governments
which are significant mechanisms in redistributing resources to citizens equally.

Keywords
Democratic Regime, Economic Fluctuation, World Economic System, Expansion of Social
Welfare Policy

บทนํา
ความสัมพันธระหวางระบอบการเมือง (Political Regime) กับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
การเมือง (Politics) กับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตางมีลักษณะความเหมือนกันตรงที่มีความเปน
“สาธารณะ (Publicness)”2 ทั้งคู กลาวคือ ทั้งการเมืองและนโยบายสาธารณะตางมีผลกระทบตอผูคนใน
2

ผูเขียนนิยามโดยอิงแนวคิดของ Putnam (1994) ซึ่งมองวาความเจริญเติบโตของชุมชนและสังคมมาจากความสํานึกและ
เขาไปมีสวนรวมของพลเมืองในชุมชนและสังคมนั้น ดังนั้น พลเมืองมีความรูสึกเปนสาธารณะและความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
ผูเ ขียนนิยามความเปนสาธารณะ (Publicness) หมายถึง สภาวะทีป่ จ เจกบุคคล (ในฐานะพลเมืองของประเทศนัน้ และสมาชิกในสังคม
นัน้ ) สามารถรับรูไดถึงผลกระทบ (ทั้งทางตรงและทางออม) ที่มีตอตน แมวาปจเจกบุคคลอาจจะไมไดตระหนักวาจุดเริ่มตนของสภาวะ
ดังกลาวมีกาํ เนิดมาอยางไรและจะมีผลกระทบตอตนอยางไร ปจเจกบุคคลอาจจะมีการตอบสนองตอความเปนสาธารณะในระดับตางๆ
ตามสถานภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของปจเจกบุคคลและความกวางขวางของความเปนสาธารณะ ดังนั้นปจเจกบุคคล
จึงมีสว นเกีย่ วของหรือสวนรวมในความเปนสาธารณะ ไมมากก็นอ ย หรือกลาวอีกนัยหนึง่ ปจเจกบุคคลมีความเกีย่ วของ มีสว นรวม และ
เปนเจาของความเปนสาธารณะ
ความเปนสาธารณะของผูเขียนจึงตางจากสิ่งของสาธารณะ (Public Goods) และผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)
ซึ่งลวนแลวแตมีความหมายในเชิงบวกทั้งสิ้น ความเปนสาธารณะของบางเรื่องอาจจะไมเปนประโยชนตอปจเจกบุคคลหรือกลุมสังคม
บางกลุม และอาจจะไมเปนทีน่ า สนใจของปจเจกบุคคลและกลุม ทางสังคมบางกลุม ดูความหมายของสิง่ ของสาธารณะ (Public Goods)
ใน Dworkin (2006, 124) และความหมายของคําวา ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) ใน Birkland (2011, 10-11)
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สังคมอยางหลีกเลีย่ งไมได กลาวอีกนัยหนึง่ ประชาชนไมสามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลกระทบทีเ่ กิดจากการตัดสินใจ
ทางการเมืองของผูนําทางการเมือง (ในนามของรัฐบาล) ทั้งในระบอบการเมืองประชาธิปไตยหรือเผด็จการ
ก็ตาม ในขณะเดียวกัน ประชาชนไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากการกําหนดและดําเนินนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลได ในฐานะที่เปนประชาชนคนหนึ่งที่เปนพลเมืองของประเทศนั้นและเปนสมาชิกของ
สังคมนัน้ ปจเจกบุคคลไดรบั ผลกระทบจากการเมืองและนโยบายสาธารณะเพราะปจเจกบุคคลสมัครใจทีจ่ ะ
เปนพลเมืองของประเทศนั้นและเคารพในกฎหมายและเปนสมาชิกของสังคม
ระบอบการเมืองมีความสัมพันธกบั การกําหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการสังคม
ซึง่ เปนหนึง่ ในนโยบายสาธารณะทีม่ คี วามสําคัญเนือ่ งจากนโยบายสวัสดิการสังคมมีผลกระทบกับประชาชน
ในแงมุมตางๆ อาทิ การพัฒนาชีวิตความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลในระบอบการเมืองที่ตางกัน
ยอมดําเนินนโยบายสวัสดิการสังคมทีแ่ ตกตางกัน นักรัฐศาสตรเชือ่ วาโครงสรางและกระบวนการทางการเมือง
ที่แตกตางกันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐบาลแตกตางกันทั้งใน
แงปริมาณ (งบประมาณและทรัพยากรดานอืน่ ๆ) และคุณภาพ (ลักษณะการดําเนินโครงการ) โครงสรางและ
กระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทางการเมืองและ
การกําหนดนโยบายสาธารณะในรูปแบบตางๆ นักรัฐศาสตรและนักเศรษฐศาสตรเชื่อวาระบอบการเมือง
แบบประชาธิปไตยมีแนวโนมทีจ่ ะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหโครงการสวัสดิการสังคมมากกวารัฐบาล
ในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ (Downs, 1957 ; Melzer & Richard, 1981 ; Boix, 2003 ; Acemoglu &
Robinson, 2002 ; McGuire, 2010) ยิ่งประเทศมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมีคุณภาพมากขึ้น
โครงการสวัสดิการสังคมยิ่งมีการพัฒนามากขึ้น
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะสํารวจทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตย
กับนโยบายสวัสดิการสังคม สวนที่สองอธิบายโครงสรางทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองที่
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะนําไปสูการผลักดัน
ใหมีการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย สวนที่สาม
ความผันผวนของเศรษฐกิจระหวางประเทศผลักดันใหกลุมกดดัน อาทิ สหภาพแรงงานผลักดันใหรัฐบาล
ตองขยายโครงการสวัสดิการสังคม อยางไรก็ตามการกระจายทรัพยากรและการขยายตัวของโครงการ
สวัสดิการสังคมจะไปถึงประชาชนก็ตอเมื่อหนวยการปกครองขั้นพื้นฐาน (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เปนจักรกลสําคัญในการขยายตัวโครงการสวัสดิการสังคมทัง้ ในแงมมุ ของการกระจายขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
โครงการสวัสดิการสังคมและสิทธิประโยชนจากโครงการสูประชาชน สวนสุดทายจึงอธิบายความสัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการดําเนินโครงการสวัสดิการสังคมโดยยกตัวอยาง
กรณีศึกษาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและโครงการชวยเหลือเกษตรกรไรละ 1,500 บาท
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ภาพที่ 1: ความสัมพันธระหวางกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม
การขยายตัวของแนวคิดเสรีประชาธิปไตยกับการขยายตัวของรัฐและสวัสดิการสังคมเกิดขึน้ ไปพรอมกัน
ในโลกสมัยใหม แนวคิดเสรีประชาธิปไตยไดกอตัวและพัฒนาขึ้นในยุโรปชวงคริสตศตวรรษที่ 16 โดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรปซึ่งอํานาจศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเสื่อมลง นักคิดทางการเมืองและสังคมเริ่มผลิตผลงาน
ที่ วิ พ ากษ วิ จ ารณ ร ะบอบอํ า นาจนิ ย มโดยเฉพาะอํ า นาจของศาสนจั ก รและสนั บ สนุ น ระบอบการเมื อ ง
การปกครองทีป่ ระชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกัน
ผู  ป กครองได รั บ มอบอํ า นาจอธิ ป ไตยจากประชาชนเพื่ อ ปกครอง แต ต  อ งทํ า หน า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น
สงเสริมประชาชนในดานตางๆ อาทิ รักษาสิทธิในการถือครองทรัพยสินสวนบุคคล สงเสริมความเปนอยู
ที่ดีขึ้น (Held, 1996, 78) ดังนั้น ผูปกครองจึงมีพันธะสัญญาตอประชาชนและตองรับผิดชอบตอการปกครอง
ทีส่ ง เสริมประชาชน พันธะสัญญาทีน่ กั คิดทางการเมืองและสังคมหมายถึง คือ รัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ
ที่ระบุหนาที่ของรัฐในการสงเสริมและจัดหาสวัสดิการสังคมใหประชาชนรัฐบาลมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนโดยเฉพาะโครงการดานสังคม ไดแก สาธารณสุข การศึกษาและสวัสดิการสังคม
ระดับการใหบริการสาธารณะของรัฐบาลมีความแตกตางกันไปซึง่ นําไปสูร ะดับความเหลือ่ มลํา้ ในการเขาถึงบริการ
สาธารณะและการช ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ ที่ ต  า งกั น ไปในประเทศต า งๆ นั ก รั ฐ ศาสตร เ ชื่ อ ว า ระดั บ
การบริการสาธารณะ (หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การกระจายทรัพยากรสาธารณะกลับ (Redistribution) ไปยัง
ประชาชน) ขึ้นอยูกับสถาบันทางการเมือง กลาวคือ สถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนม
ที่จะกระจายบริการสาธารณะในระดับที่สูงกวาสถาบันทางการเมืองในระบอบเผด็จการ
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กระบวนการทางการเมืองการปกครองของระบอบประชาธิปไตยผลักดันใหผูนําทางการเมืองมี
แรงจูงใจในการกระจายงบประมาณและขยายโครงการสวัสดิการสังคม ประการที่ 1 การรับรองสิทธิ
เลือกตัง้ ทัว่ ไปและการขยายตัวของผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ อยางตอเนือ่ ง (Universal Suffrage and
Enfranchisement) การเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนทุกคนสามารถมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดอยางตอเนื่อง
และทําใหผลการเลือกตั้งมี “ความหมาย” ในความหมายที่ประชาชนสามารถกดดันใหผูแทนในเขตของตน
กําหนดนโยบายตามความตองการของประชาชน3 ในขณะทีก่ ารขยายฐานเสียงผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ เปน
ไปอยางตอเนื่องทําใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกลุมที่มีรายไดนอยและตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ
ผูนําทางการเมืองจึงตองใหความสําคัญกับการกําหนดแผนนโยบาย (Policy Platform) ของตนตอการเอาใจ
ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่เปนคนสวนใหญของประเทศ (Downs, 1957, 28 ; Powell, 2000, 15) Skocpol
(1995) อธิบายการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามกลางเมือง
Skocpol ชี้ใหเห็นวาชัยชนะของฝายสหภาพ (Union) (หรือฝายเหนือ) เหนือฝายสหพันธรัฐ (Confederation)
(หรือฝายใต) มีอิทธิพลตอการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม อาทิ การชวยเหลือผูมีรายไดนอย
การชวยเหลือทหารผานศึก กลาวคือ ฐานผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (คนแอฟริกัน อเมริกัน) เพิ่มขึ้นจากการที่
รัฐบาลรองรับสิทธิการเลือกตัง้ กลุม ผูม สี ทิ ธิเหลานีต้ อ งการการชวยเหลือจากรัฐในรูปแบบของสวัสดิการสังคม
ดังนั้น การขยายตัวของฐานผูมีสิทธิออกเสียงนําไปสูการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม
ประการที่ 2 กระบวนการทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เปดโอกาส
ใหกลุมกดดันทางสังคมตอรองเชิงนโยบายกับผูนําทางการเมือง ทําใหเกิดการขยายตัวของโครงการ
สวัสดิการสังคม สังคมการเมืองของระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปน “พหุนิยม (Pluralism)” ที่กลุม
ผลประโยชน กลุมกดดันและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถมีสวนรวมในการกําหนด “ประเด็น
เชิงนโยบายสาธารณะ” (Dahl, 1973, 10) ในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนทางการ อาทิ การใหขอมูลกับ
คณะกรรมาธิการของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ การดํารงตําแหนงทีใ่ กลชดิ กับผูจ ดั ทํานโยบาย อาทิ คณะอนุกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการหรือทีป่ รึกษาใหกบั สมาชิกฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละรัฐมนตรี การลอบบี้ (ในกรณีประเทศทีย่ อมรับ
กระบวนการลอบบี้) และไมเปนทางการ อาทิ ผูนํากลุมกดดันทางสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวผลักดัน
ประเด็นทางสวัสดิการสังคม อาทิ ผูนําสหภาพแรงงาน ผูนําองคกรที่ไมใชภาครัฐ สามารถเขามาผลักดัน
เชิงนโยบายในระบอบประชาธิปไตยดวยหลักการความเทาเทียมและการมีสว นรวม
ประการที่ 3 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) และการรวมตัวกัน
(Freedom of Association) ในระบอบประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอการสรางแรงจูงใจของผูนําทางการเมือง
ในการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม McGuire (2010, 16) เชื่อวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การรวมตัวกันเปนการสงสัญญาณใหผนู าํ ทางการเมืองและผูจ ดั ทํานโยบายเห็นความตองการของประชาชน
(แมวาอาจจจะไมไดสะทอนความตองการของคนสวนใหญก็ตาม) ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
3

ในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ นโยบายของผูนําทางการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งสะทอนความตองการของ
ประชาชนที่เปนเสียงสวนใหญ (Powell, 2000, 12) โดยเฉพาะในชวงหลังการเลือกตั้งใหมๆ
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และการรวมตัวกันจึงกลายเปนปจจัยนําเขาทีส่ าํ คัญในกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะ
ในระบอบประชาธิปไตย
กลุมทําใหผูนําทางการเมืองตองกําหนดแผนนโยบายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
กระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทําใหผนู าํ ทางการเมืองเกิดแรงจูงใจทีท่ าํ ใหรฐั บาลทีม่ าจาก
การเลือกตัง้ ดําเนินนโยบายสวัสดิการสังคม แรงจูงใจทางการเมืองของผูน าํ ทางการเมืองสามารถแบงออกได
เปนสองประการ กลาวคือ
ประการที่ 1 ความตองการของปจเจกบุคคลเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหรัฐบาลตองดําเนินนโยบาย
กระจายทรัพยากรสาธารณะผานการใหบริการสาธารณะตางๆ โครงสรางของสถาบันทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยมีผลตอแรงจูงใจของรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ เมือ่ ประชาชนมีขอ มูลทีด่ แี ละมีโอกาสหรือ
ชองทางในการแสดงออกหรือมีสว นรวมทางการเมือง (ซึง่ ก็คอื ลักษณะเชิงโครงสรางของระบอบประชาธิปไตย)
ขนาดของงบประมาณที่ใชในโครงการทางสังคมจะเติบโตมากขึ้น Downs (1957) เชื่อวาปจจัยที่นําไปสู
การขยายตัวของงบประมาณภาครัฐ คือ การขาดขอมูล (Lack of Information) ที่ชัดเจนในการเลือกตั้ง
เนื่องจากไมมีขอมูลที่ชัดเจนวา ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุมที่อยูตรงกลาง (Median Voters)
ซึง่ มีขนาดทีใ่ หญมขี นาดเทาใด พรรคการเมืองมักจะสัญญาทีจ่ ะเพิม่ งบประมาณดานสวัสดิการสังคมเพือ่ เอาใจ
กลุม ผูม สี ทิ ธิออกเสียงทีอ่ ยูต รงกลาง ในขณะเดียวกัน กลุม Median Voters มักจะสงสัญญาณใหพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรค (Candidates) รูว า ตนตองการการอุดหนุนจากภาครัฐเพราะเชือ่ วาผูม สี ทิ ธิออกเสียงคนอืน่
นาจะมีความตองการเดียวกันนี้ ดังนั้นพรรคการเมืองจึงมักจะเสนอแผนการหาเสียง (Policy Platform)
ทีข่ ยายการกระจายงบประมาณใหมากทีส่ ดุ จะเห็นไดวา ขนาดของงบประมาณดานสวัสดิการสังคมในประเทศ
อุตสาหกรรมกาวหนาในทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือมีขนาดที่สูงกวาประเทศอุตสาหกรรมในประเทศอื่นๆ
แรงจูงใจของรัฐบาล ประการที่ 2 คือ โครงสรางของสถาบันทางการเมืองมีอิทธิพลตอระดับ
การกระจายทรัพยากรสาธารณะและการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ นักรัฐศาสตรและนักเศรษฐศาสตร
พยายามพิสจู นความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางระบอบการเมืองกับนโยบายสวัสดิการสังคมซึง่ มีผลการศึกษา
ที่ตางกันออกไป ธนพันธ ไลประกอบทรัพย (2557, 286) กลาววา
“ระบอบการเมือง (โดยตัวของระบอบเอง) อาจไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอนโยบายสาธารณะ
แตระบอบการเมืองกระตุน หรือปดกัน้ ใหผมู สี ว นไดสว นเสีย (Stakeholders) เขามามีสว นรวมใน
การกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะเพราะระบอบเปนเสมือนกฏของเกม (Rules of Game)
หรือขอจํากัด (Constraints) ซึง่ สมาชิกในสังคมตกลงรวมเพือ่ กําหนดปฏิสมั พันธของบุคคลในสังคม
ระบอบการเมืองถูกออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองความตองการของผูน าํ ทางการเมืองในยุคปจจุบนั
ที่จะเห็นสังคมวิวัฒนไปในทางที่ตนอยากเห็น”
งานของ Putnam (1993) สะทอนความสําคัญของโครงสรางทางการเมืองการปกครองตอการกําหนด
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Putnam และ McGuire (2010) มองวา ระบอบการเมืองที่กระตุนให
กลุมองคกรในสังคมมีสวนรวมสามารถกระตุนใหผูจัดทํานโยบาย (Policy Maker) แสวงหาความรวมมือ
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(Cooperation) และการมีสว นรวม (Participation) จากกลุม ทางสังคม กลุม กดดันและประชาชน กลาวอีกนัยหนึง่
ถาระบอบการเมืองหนุนใหผูจัดทํานโยบายไดมีทางเลือกเชิงนโยบายหลายทาง ความเปนไปไดที่รัฐบาล
จะตอบสนองและแกไขปญหาใหประชาชนก็มีสูง โครงสรางทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหประชาชน
มีโอกาสในการเขามามีสว นรวมในกระบวนการทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะผานการเลือกตัง้
และการยอมรับในสิทธิทางการเมือง ทําใหปจเจกชนและกลุมทางสังคมสามารถตอรองและกดดันรัฐบาล
ผานกระบวนการทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญกําหนด อาทิ การทําประชามติ การทําประชาพิจารณ อาทิ
การทําประชามติของชาวสวิตเซอรแลนดในเรื่องการอุดหนุนสวัสดิการสังคม4
นอกจากนี้ ผูน าํ ทางการเมืองยังมีแรงจูงใจในการขยายโครงการสวัสดิการสังคมเพือ่ รักษาและขยาย
ฐานคะแนนเสียงของตนเอง ปจเจกบุคคลตองการโครงการสวัสดิการสังคมเพือ่ ลดคาใชจา ยทางเศรษฐกิจและ
คาครองชีพประจําวัน ปจเจกบุคคลมีแนวโนมจะเลือกผูแ ทนและพรรคการเมืองทีส่ ญ
ั ญาวาจะขยายโครงการ
สวัสดิการสังคม อาทิ สาธารณสุข การศึกษา ประกันสังคม และประกันการวางงาน เปนตน ผูนําทางการเมือง
ในรัฐบาลประชาธิปไตยมีแนวโนมทีจ่ ะจัดทําโครงการสวัสดิการสังคมเพือ่ จูงใจปจเจกบุคคลผูม สี ทิ ธิออกเสียง
เลือกตั้งใหจงรักภักดีตอพรรคการเมืองและผูนําทางการเมือง Boix (2003) ศึกษาการขยายตัวของโครงการ
ประกันการวางงานกับระบอบประชาธิปไตยและพบวาประเทศที่เปนประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะจัดสรร
งบประมาณดานการประกันการวางงานและการขยายอัตราการจางงานในภาครัฐมากกวาประเทศทีป่ กครอง
ดวยระบอบเผด็จการ นอกจากการรักษาฐานคะแนนเสียงแลว ผูนําทางการเมืองใชโครงการสวัสดิการสังคม
เพื่อการขยายฐานคะแนนเสียงของตนเองและพรรคการเมืองของตนและสราง “ความจงรักภักดีตอพรรค
(Party Loyalty)” ผูนําทางการเมืองและพรรคการเมืองใชโครงการสวัสดิการสังคมเพื่อสราง “แบรนดทาง
การเมือง (Political Brand)” และดึงดูดใหกลุม ทางสังคมทีค่ าดวาจะไดรบั ประโยชนจากโครงการดังกลาวเปน
ฐานทางการเมืองใหตน กรณีตัวอยางคือ ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt แหงสหรัฐอเมริกาและ
พรรคเดโมแครตไดจดั ทํานโยบายสวัสดิการสังคม อาทิ การประกันการวางงาน การกําหนดคาแรงขัน้ ตํา่ และ
ที่เปนยี่หอสําคัญของสหรัฐอเมริกาและกลายเปนแบบอยางนโยบายสวัสดิการสังคมในหลายประเทศ คือ
“นโยบายประกันสังคม (Social Security)” Kennedy (1999, 363) ชีว้ า ชุดโครงการสวัสดิการสังคมทีป่ ระธานาธิบดี
Roosevelt และพรรคเดโมแครตสรางขึน้ ทําใหเกิดฐานทางการเมืองทีส่ นับสนุนพรรคเดโมแครตจนถึงปจจุบนั
อาทิ กลุมสหภาพแรงงาน กลุมคนพิการ กลุมผูมีรายไดนอยและคนกลุมนอย (Minorities) ในกรณีของ
ประเทศไทย จะเห็นไดวาพรรคการเมืองไทยในชวงหลังการปฏิรูปการเมืองป พ.ศ. 2540 พยายามจัดทํา
นโยบายสวัสดิการสังคมที่เปนแบรนดของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย อาทิ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบานเอื้อาทร โครงการคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ซึ่งกลุมคนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการดังกลาวกลายเปนฐานทางการเมืองทีส่ าํ คัญของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพือ่ ไทยใน
การเลือกตั้งทั่วไป
4

อยางไรก็ตาม ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติไมเห็นดวยกับการอุดหนุนเงินเดือนใหประชาชนมากเกินไป ดู ประชาชาติธุรกิจ
เกาะกระแสโลก, (2559), “ผลประชามติชาวสวิส "คัดคาน" ใหเงินเดือนปชช.ทุกคนเดือนละ 90,000 บาท,” http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1465196347
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ลั ก ษณะโครงสร า งทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยนํ า ไปสู  ก ารขยายตั ว ของการให
บริการสาธารณะของภาครัฐ ดังนี้ (ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2557, 289)
ประการที่ 1 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานภาษีและการเพิ่มอัตราภาษี
ทัง้ บุคคล (Income Tax) และนิตบิ คุ คล (Corporate Tax) เนือ่ งจากประชาชนในฐานะผูเ สียภาษี (Taxpayers)
เขาสูระบบทะเบียนของภาครัฐ
ประการที่ 2 ประชาชน กลุมผลประโยชนและกลุมกดดันสามารถที่จะตอรองรัฐบาลตามสิทธิ
ทางกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนด บทบาททางการเมืองลักษณะนี้ทําใหรัฐบาลจําเปนตองรับฟงขอเรียกรอง
ของประชาชน กลุมผลประโยชนและกลุมกดดัน
โครงการสาธารณะโดยเฉพาะโครงการสวัสดิการสังคมขยายตัวเมื่อระบอบการเมืองเปดโอกาสให
กับประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข McGuire (2010 อางใน ธนพันธ
ไลประกอบทรัพย, วิชุดา สาธิตพร และ สุนิสา ชอแกว, 2559, 37) อธิบายวารัฐบาลประชาธิปไตยสนับสนุน
ใหเกิดการเพิ่มงบประมาณรายจายและการบริการดานสาธารณสุข ไดแก 1) ลดอัตราการตายของเด็ก 2)
สุขาภิบาล 3) การควบคุมโรค 4) อัตราการเจ็บปวยของมารดา ในการศึกษาเชิงปริมาณ McGuire พบวา
รัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยมักจะใชงบประมาณดานการสาธารณสุขสูงกวารัฐบาลเผด็จการ
การใชงบประมาณมีผลตอการลดอัตราความสูญเสียดานสาธารณสุขมูลฐานได ในกรณีศึกษาประเทศไทย
McGuire คนพบลักษณะสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ
ประการที่ 1 โครงการสาธารณสุขในไทยริเริม่ ในชวงป พ.ศ. 2503 ซึง่ เปนชวงทีร่ ฐั บาลทหารปกครอง
ประเทศ โครงการสาธารณสุขเหลานี้ไมไดรับงบประมาณมากนักแตไดรับการสนับสนุนจากองคกรระหวาง
ประเทศ
ประการที่ 2 โครงการสาธารณสุขไมไดมกี ารขยายตัวมากนักในชวงป พ.ศ. 2514 ซึง่ เปนทีน่ า สังเกต
วาเปนชวงทีค่ วามขัดแยงทางการเมืองและมีความผันผวนสูงเนือ่ งจากความไมสงบเรียบรอยภายในประเทศ
และเหตุการณความไมสงบ อยางไรก็ตาม กลุมองคกรเอกชนและกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของเริ่มมีบทบาทใน
การเคลื่อนไหวใหรัฐบาลใสใจในโครงการมากขึ้น
ประการที่ 3 โครงการสาธารณสุขเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งในชวงป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2533
ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากเผด็จการทหารสูประชาธิปไตยเมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงไปสูร ะบอบประชาธิปไตย (Democratization) โครงการสาธารณสุขพืน้ ฐานไดรบั การดําเนินการ
ตอเนื่องในชวงเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพิ่มงบประมาณดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข ใหผมู สี ว นเกีย่ วของไดแสดงความคิดเห็นพูดคูยและวิพากษวจิ ารณนโยบายของรัฐอยางตอเนือ่ ง
โดยไมมีการคุกคามที่โหดรายจากรัฐบาล การเปดโอกาสใหกลุมทางสังคมไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
นโยบาย ในทัศนะของ McGuire การเปลีย่ นผานไปสูก ารเปนประชาธิปไตยนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงการดําเนิน
นโยบายสาธารณสุขทั้งในแงของงบประมาณและการดําเนินโครงการ กลาวไดวา ลักษณะโครงสรางของ
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สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหความตองการของปจเจกบุคคลมีโอกาสแปรเปลี่ยนนโยบาย
สาธารณะได และความต อ งการในโครงการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมกลายเป น โครงการสาธารณะที่ รั ฐ บาล
ประชาธิปไตยใหความสําคัญ รวมทั้งการใหบริการอยางเทาเทียมและทั่วถึง
อยางไรก็ตาม นักวิชาการบางสวนมองวาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไมไดมีอิทธิพลตอ
การขยายตัวโครงการสวัสดิการสังคม ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสวัสดิการดาน
การศึกษาในประเทศไทย Sakarik (2013) พบวา หนึ่งในปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินนโยบายขยายการ
ศึกษาและงบประมาณในดานการศึกษาของไทย คือ ความตอเนือ่ งในการดําเนินนโยบายการศึกษาของรัฐบาลไทย
แมวา จะมีการเปลีย่ นผานระหวางระบอบประชาธิปไตยกับเผด็จการก็ตาม อยางไรก็ตามการเมืองไทยในชวง
ระยะเวลา 30 ปทผี่ า นมามีแนวโนมเปดกวางมากขึน้ (แมวา จะมีการทํารัฐประหารบาง) รัฐบาลอยูใ นหวงเวลา
ของประชาธิปไตยเปนสวนใหญ ดังนั้น หากจะสรุปวาระบอบประชาธิปไตยไมมีสวนในการดําเนินการ
ขยายตัวทางการศึกษาเลยก็คอื การมองขามความพยายามของนักการเมืองทีม่ าจากการเลือกตัง้ ตอการกําหนด
นโยบายสาธารณะ จะเห็นไดวานโยบายดานสวัสดิการการศึกษาเริ่มในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
อาทิ เรียนฟรี 12 ป (รัฐบาลที่นําโดยนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ระบอบประชาธิปไตยและโครงการสวัสดิการสังคม
นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจในระดับระหวางประเทศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการกําหนดนโยบาย
สาธารณะในแงมุมของการลดหรือเพิ่มบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ Cameron (1978, 1256)
มองวายิง่ ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธกบั เศรษฐกิจโลกมากเทาไร บทบาทของรัฐจะมีมากขึน้ เทานัน้ เพราะ
กลุมผูมีรายไดนอย อาทิ สหภาพแรงงานหรือเกษตรกรตองการใหรัฐบาลเขามาอุดหนุนคุมครองพวกเขาจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กลาวอีกนัยหนึ่ง กลุมคนที่มีรายไดนอยตองการโครงการสวัสดิการสังคม
เพือ่ เอาตัวรอดจากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจตกตํา่ Cameron (1978, 1258)
สมมติฐานของความสัมพันธระหวางภาวะเศรษฐกิจโลกกับบทบาทของภาครัฐ มีดังนี้
ประการที่ 1 รัฐบาลมีแนวโนมทีจ่ ะมีบทบาทเพิม่ ในหวงเวลาทีภ่ าวะเศรษฐกิจโลกตกตํา่ เพราะรัฐบาล
ถูกกดดันจากกลุม ทางสังคมใหเพิม่ บทบาทในการดําเนินนโยบายสวัสดิการทางสังคมและควบคุมการดําเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน
ประการที่ 2 รัฐบาลมีแนวโนมทีจ่ ะลดบทบาทลงในหวงเวลาทีภ่ าวะเศรษฐกิจเติบโตเพราะรัฐบาลถูก
กดดันจากกลุม ธุรกิจใหจาํ กัดโครงการแทรกแซงและสงเสริมการเปดเสรีทางการคา สองตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็น
ถึงบทบาทของรัฐบาลไทยในชวงเศรษฐกิจเติบโตและตกตํ่าไดแก บทบาทของรัฐบาลในหวงป พ.ศ. 2533
และ ในป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2533 เศรษฐกิจของไทยอยูในชวงเติบโตและมีแนวคิดการเปดเสรีทาง
การคามีอทิ ธิพลตอผูจ ดั ทํานโยบายของไทย รัฐบาลในชวงเวลานัน้ เนนแนวคิดการเปดเสรีการคาและลดบทบาท
ภาครัฐในภาคธุรกิจลง ตัวอยางที่ชัดเจนคือการจัดตั้ง BIBF (Bangkok International Banking Facility)
ซึง่ ตองการทีจ่ ะเปดเสรีทางการเงินโดยการลดอุปสรรคทางการเงินลงเพือ่ กระตุน ใหเอกชนตางประเทศเขามา
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ลงทุนในประเทศไทย แสดงใหเห็นวาบทบาทของรัฐจะลดลงเมือ่ ภาวะเศรษฐกิจเติบโตขึน้ ทัง้ นีก้ ลุม ทุนเอกชน
กดดันใหรัฐบาลลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคทางการคา (ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2559, 131)
เนื่องจากการเปดเสรีทางการเงินและการลงทุนโดยที่ไมมีการปฏิรูปกฎระเบียบและการควบคุม
ในภาพรวม ประเทศไทยจึงประสบภาวะวิกฤตทางการเงินและคาเงินบาทเพราะไมมกี ารควบคุมการไหลเขาของ
ทุนทางการเงินและกลุม ทุนอุตสาหกรรม ดังนัน้ เมือ่ กลุม ทุนเหลานีถ้ อนตัวและโยกยายทุนขามประเทศ ธุรกิจไทย
ซึ่งพึ่งพาทุนจากตางประเทศจึงไมสามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได การยายของทุนทําใหประเทศไทยอยู
ในภาวะวิกฤตทางการเงินในป ค.ศ. 1997 และตองเขารับการชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(คริส เบเคอร และ ผาสุก พงษไพจิตร, 2557, 260) ในหวงเวลาดังกลาวรัฐบาลแสดงเจตจํานงที่จะชวยเหลือ
ภาคธุรกิจและสังคมผานทางงบประมาณในโครงการสวัสดิการสังคมและชวยเหลือภาคแรงงาน ในชวงทีเ่ กิด
วิกฤตฟองสบูใ นภาคอสังหาริมทรัพย ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีไดใชเครือ่ งมือการแกไขปญหาผานระบบ
การโยกยายทุนเขาสูระบบเศรษฐกิจผานบรรษัทขนาดใหญ (Capital Injection) ไดแก การโอนงบประมาณ
ผานบรรษัทเงินทุนขนาดใหญในการใหสินเชื่อเพื่อกระตุนระบบเศรษฐกิจ กรณีของรัฐบาลไทยซึ่งอัดฉีด
งบประมาณลงไปในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การเพิ่มเงินเดือนใหกับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และ
เบีย้ ยังชีพผูส งู อายุ จะเห็นไดวา รัฐบาลมีบทบาทอยางมากในการบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจดวยการเพิม่ งบประมาณ
ในโครงการสวัสดิการสังคม นอกจากนี้รัฐบาลยังขยายบทบาทของตนเองผานการอุดหนุนในรูปแบบตาง ๆ
อาทิ โครงการอุดหนุนสินคาเกษตรหรือสวัสดิการพืน้ ฐานในเขตเมือง การขยายบทบาทของภาครัฐในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจนําไปสูค าํ ถามทีว่ า รัฐบาลจะลด บทบาทลงเมือ่ ใดหรือรัฐบาลจะเขามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจใน
ระยะยาวหรือไม
องคกรปกครองสวนทองถินกับการกระจายทรัพยากรสาธารณะ
การศึกษาความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยและการขยายโครงการสวัสดิการสังคม
เนนการศึกษาในระดับมหภาค (หรือระดับประเทศ) กลาวคือ นักรัฐศาสตรใหความสนใจวิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยกับการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคมในระดับรัฐบาลแหงชาติ
อยางไรก็ตาม คุณภาพของการขยายตัวโครงการสวัสดิการสังคมขึ้นอยูกับการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่ง ไดแก
ประการที่ 1) การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการสังคม และประการที่ 2) การกระจายประโยชน
อยางทัว่ ถึงและตรงตามเวลา หนวยงานรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีบทบาทอยางยิง่ ในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล ความนาเชื่อในโครงการสวัสดิการสังคมขึ้นอยูกับปจจัยสองประการดวยกัน
คือ ประการที่ 1 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการอยางครบถวน กลาวอีกนัยหนึ่ง ประชาชน
รูส กึ วามีความโปรงใส ในการดําเนินโครงการ ประการที่ 2 การจายสิทธิประโยชนตรงตอเวลาทีก่ าํ หนดไวและโปรงใส
ไมมกี ารทุจริตในสิทธิประโยชน แมวา การดําเนินโครงการสวัสดิการสังคมจะกระทําโดยรัฐบาล ในระบอบประชาธิปไตย
แตการดําเนินโครงการไมโปรงใสและตรวจสอบไมได การขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมก็ไมมคี ณ
ุ ภาพ
จนอาจจะสรางความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงโครงการสาธารณะได
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ภาพที่ 2: คาดการณบทบาทของรัฐในสภาวะเศรษฐกิจตางๆ
ที่มา: ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2559, 132
บทบาทของการปกครองทองทีแ่ ละทองถิน่ กับการนํานโยบายสวัสดิการสังคมไปปฏิบตั :ิ กรณีศกึ ษา
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
งานวิจยั ของธนพันธ ไลประกอบทรัพย และคณะ (2559) เกีย่ วกับการนํานโยบายเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุ
และนโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูป ลูกขาวไรละ 1,000 บาท โดยสํารวจความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางชาวบาน
และเกษตรกรในจังหวัดพะเยา สิงหบุรี และสงขลา พบวาการปกครองสวนทองที่ ไดแก ผูใหญบาน และ
เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาทสําคัญในการนําโครงการเบี้ยยังชีพไปปฏิบัติในระดับ
หมูบาน กลุมตัวอยางชาวบานบอกวารับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพจากหอกระจายขาวใน
หมูบาน ผูใหญบานและ อสม. ชาวบานทราบขั้นตอนและกระบวนการดําเนินโครงการเบี้ยยังชีพจากองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ อาทิ เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โดยผานการประชาสัมพันธในชุมชน
อาทิ หอกระจายขาวหรือประชาคม
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นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองทีแ่ ละทองถิน่ ยังมีบทบาทในการกระจายผลประโยชนของโครงการ
เบี้ยยังชีพใหกับชาวบาน กลุมตัวอยางบางคนใหขอมูลวาไดรับเบี้ยยังชีพโดยการแจกจายจาก อบต. ผูใหญ
บานและอสม. โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่นัดหมายผูไดรับสิทธิประโยชนมารับเบี้ยยังชีพ
ที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากผูสูงอายุเปนผูปวยติดเตียง เจาหนาที่ อสม. จะนําเบี้ยยังชีพ
มาใหถึงบาน แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเครื่องมือสําคัญในการกระจายสิทธิประโยชน
จากโครงการสวัสดิการสังคมอยางมีประสิทธิผล
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ภาพที่ 3: องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการเขาถึงการใหบริการภาครัฐ
ที่มา: ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, สุนิสา ชอแกว, สติธร ธนานิธิโชติ, และวิชุดา สาธิตพร, 2559, 46

สรุป
ระบอบการเมืองมีความสัมพันธกบั การกําหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการสังคม
ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะขยายโครงการสวัสดิการสังคมไปยังประชาชนเพราะ
กระบวนการทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสรางแรงจูงใจทางการเมืองใหกบั ผูน าํ ทางการเมือง
จัดทํานโยบายสวัสดิการสังคมที่เอาใจใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล
โดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจผันผวนและตกตํ่า
นอกจากนี้ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลสําคัญตอการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม
ประชาชนโดยเฉพาะกลุมคนที่มีรายไดนอย (ซึ่งเปนกลุมผูมีสิทธิออกเสียงสวนใหญของประเทศ) ตองการให
รัฐบาลขยายโครงการสวัสดิการสังคมเพื่อลดภาระทางเศรษฐกิจของตน
อยางไรก็ดี คุณภาพของการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมขึ้นอยูกับบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองที่และทองถิ่นในการนําโครงการไปปฏิบัติในระดับทองถิ่นโดยเฉพาะการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและการกระจายสิทธิประโยชนไปใหกบั ผูไ ดรบั สิทธิอยางทัว่ ถึง การไดรบั สิทธิประโยชนอยางทัว่ ถึงจึง
เปนรากฐานสําคัญของหลักการแหงระบอบประชาธิปไตย
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ดังนัน้ การวิจยั ในอนาคตทีเ่ กีย่ วของกับความสัมพันธระหวางระบอบการเมืองกับการกําหนดนโยบาย
สาธารณะควรใหความสําคัญกับคุณภาพของกลไกของรัฐ (ไมวาจะเปนกระบวนการหรือองคกร) ที่มีบทบาท
ในการนํานโยบายไปปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะบทบาทในการกระจายขอมูลขาวสารและทรัพยากร
สาธารณะใหประชาชนอยางทั่วถึง กรณีศึกษาบทบาทของการปกครองสวนทองที่และทองถิ่นสะทอนใหเห็น
วารัฐควรใหความใสใจในการเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองทองที่และทองถิ่น โดยเฉพาะบทบาทใน
การ กระจายขอมูลขาวสารและบทบาทในการกระจายทรัพยากร
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