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บทคัดย่อ
การปกครองมักอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิด ความต้องการของกลุ่มชนชั้นนำทาง
สังคมและการเมืองนั้น ๆ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจต่อกิจกรรมบ้านเมืองทำให้ผู้นำ
สามารถที่จะเปิดเผยหรือปิดบังข่าวสารข้อมูลตามที่ผู้นำต้องการได้ โดยเหตุนี้จึงไม่เป็นเรื่องยาก
ที่จะปกครองประชาชน ตัวแบบผู้นำสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน
หลายประการ เช่น ประเทศมีการปกครองโดยชนกลุ่มน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ เกิดความรู้ส ึกเฉื่อยชาทางการเมือง เป็นต้น ตัว แบบที่ยึดหลักเหตุผ ล (Rational
Model) ลักษณะสำคัญของตัว แบบที่ยึ ดหลักเหตุผลคือ นโยบายที่ยึดหลักเหตุผ ลนั้นเป็น
นโยบายที่มุ่งเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสังคม คำว่า “ผลประโยชน์สูงสุดของสังคม” หมายถึง
รัฐบาลควรจะตัดสินใจเลือกนโยบายที่จะให้ผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปให้
มากที่สุดและสมควรหลีกเลี่ยงการเลือกนโยบายที่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากกว่าประโยชน์ที่สังคม
จะได้รับมาใช้ ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการตัดสินใจ
และผลผลิต ปัจจัยนำเข้าประกอบด้วยทรัพยากรทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับกระบวนการตัดสินใจ
ที่ยึดหลักเหตุผลสมบูรณ์แบบ รวมทั้งข้อมูลทั้งหลายที่ จำเป็นสำหรับกระบวนการตัดสินใจที่ยึด
หลักเหตุผล ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วยขั้นตอนของการตัดสินใจ 6
ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายปฏิบัติการ, การเตรียมทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่า
อื่น ๆ, การเตรียมทางเลือกของนโยบายทั้งหมด, การเตรียมการพยากรณ์ผลประโยชน์ ต้นทุน
ของแต่ละทางเลือก, การคำนวณผลประโยชน์สุทธิของแต่ละทางเลือกและ การเปรียบเทียบ
และระบุทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์สุทธิสูง ลักษณะสำคัญของตัวแบบส่วนเพิ่มนั้นมองนโยบาย
ว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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Abstract
Government is often influenced by ideas. The needs of the social and
political elite, as the majority of the population is disinterested in civic activities,
allows leaders to disclose or conceal information as they want. For this reason it
is not difficult to rule the people. The leadership model reflects the realities of
today's society in many respects, for example the country is ruled by ethnic
minorities. because most people lack knowledge cause political indifference, etc.
Rational Model The main characteristic of rational model is Rational policies are
those aimed at the best interests of society. The term “best interests of society”
means that governments should decide on policies that provide the benefit to
society rather than outright costs. And it is better to avoid choosing policies that
cost more than the benefits that society will receive. The key steps consist of
the main factors: inputs, decision-making processes, and outputs. The inputs
contain all the resources necessary for a perfectly rational decision-making
process. including all the information necessary for a rational decision-making
process. part about the decision-making process It consists of a six-step decisionmaking process: setting action goals, preparing resources and other valuable
assets, preparing all policy alternatives, preparing benefit forecasts. cost of each
alternative, calculating the net benefit of each alternative and Comparing and
identifying high net benefit alternatives A key aspect of the marginal model is
that policy is viewed as an ongoing government activity with little modification.
Keywords: Regimen, Change, Politics

บทนำ
โดยหลักการแล้วเป็นที่ทราบกันว่าการเมือง (Politics) ในความหมายที่พึงประสงค์เป็น
เรื่องของการแสวงหาอำนาจ แล้วใช้อำนาจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัด
แบ่งสันปันส่วนทรัพยากรนั้นให้แก่พลเมืองในรัฐอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความยุติธรรม
สูงสุด การให้ความหมายลักษณะนี้ออกมาในลักษณะ “โลกสวย” หรือในเชิงอุดมคติ ซึ่งไม่ได้
สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยที่ผู้มีอำนาจทางการเมืองมักจะแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้องเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปุถุชนบุคคลย่อมมีกิเลส หรือความเห็นแก่
ตัวเป็นฐานคติเบื้องต้นขึ้นอยู่กับว่าบุคคลใดจะมีมากน้อยต่างกันอย่างไร นักปรัชญาการเมือง
ทั้งหลายจึงพยายามที่จะเสนอรูปแบบทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้เข้าสู่อำนาจทาง
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2565)

การเมืองใช้อำนาจเพื่อตนเองให้น้อยที่สุด (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) เปิดโอกาส
ให้ทุกคนในรัฐซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง (Political Stakeholder) ได้เข้าไป
มีส่วนในการตัดสินใจทางการเมืองให้มากที่สุด จึงมาลงเอยในรูปแบบเสรีประชาธิปไตยที่โดย
หลักการมีความสอดคล้องกับความหมายของการเมืองในลักษณะที่พึงประสงค์ ที่สุดหลักการ
ที่ว ่า “หลักการนี้น ำไปสู่การศึกษาให้เห็น รูป ธรรมซึ่งออกมาในลักษณะเป็นกิจกรรมทาง
การเมืองต่าง ๆ เช่น ความสนใจการเมือง การหาความรู้ทางการเมือง การพุดคุยเรื่องการเมือง
การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเคลื่อนไหวทางการเมือง การเป็น
สมาชิกกลุ่มการเมือ ง การชุมนุมทางการเมือง การประท้วง การเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง การ
ได้รับตำแหน่งทางการเมือง การแสดงบทบาทของนักการเมือง ฯลฯ เป็นต้น เหล่านี้หากเป็นไป
ตามความหมายของการเมืองตามระบบประชาธิปไตยในลักษณะที่พึงประสงค์ ก็ออกมาใน
ลักษณะที่เป็นไปเพื่อประชาชนโดยส่วนรวมบนพื้นฐานของหลักการแห่งประชาธิปไตย หลักการ
แห่ ง ฐานคติ ข องประชาธิ ป ไตย (Democracy assumptions) ซึ ่ ง เป็ น ประชาธิ ปไตยในเชิง
อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่ให้ความสำคัญกับหลักการ 3 ประการ คือ หลัก
มนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญา รู้จักใช้เหตุผล รู้ดีรู้ชั่ว และสามารถปกครองตนเองได้ หลักสิทธิและ
เสรีภาพ เสรีภาพ หมายถึง ทำได้โดยปลอดอุปสรรค ส่วนสิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม
การใช้เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนกับผู้อื่นในสังคมด้วย (ณัฐณิชา กงพะลี, 2552)
หลักความเสมอภาค ความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่
ในชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอย่างไรต่างเท่าเทียมกัน เช่น การ
มีส่วนร่วมทางการเมือง การได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต
กระจายรายได้ นำเอาทรัพยากรทางสังคมมาใช้ประโยชน์ ลดช่องว่างระหว่างชนชั้น (ทองคำ
ดวงขันเพ็ชร และคณะ, 2562)

นโยบายสาธารณะตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
นโยบายดังกล่าวจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี
ข้ า งหน้ า กล่ า วคื อ นโยบายหลั ก 12 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย
รัฐบาลถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุ
ภาพด้วยความจงรักภักดีซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดำเนินการ (ธัญญะ กิจนุเคราะห์, 2557) ดังนี้ 1.1
สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอดศาสตร์ พ ระราชาและโครงการอั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ ข อง
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ ห ัว มาเป็น หลักสำคัญ 1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่ ว ย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 1.3 สร้างความตระหนัก
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รู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูก ต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ และพระราชกรณีย กิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสงบสุขของประเทศ 2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ
2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วน
ร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมมาภิบาล ความรักชาติและ
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน 2.5
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3.1
ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม
จริยธรรมกตัญญูความซื่อสัตย์การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำ
ประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี 3.3 ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 3.4 สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและ
เคารพในประเพณีว ัฒ นธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ใน
ลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2540) 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวที
โลก 4.1 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 4.2 เสริมสร้างความเป็น
ปึกแผ่นของอาเซียน 4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 4.4 ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและ
การคลัง ดำเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก กำกับดูแลวินัยการเงินการคลัง ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ ปฏิรูป
ระบบการออม สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวั ตกรรมเชิงนโยบาย 5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 5.3 พัฒนาภาคเกษตร รักษาเสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง
ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็น
ภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่น
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ใหม่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากร
ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 5.4 พัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ รายได้สูง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน 5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการ
ลงทุนในภูมิภาค ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน ส่งเสริมธุรกิจการค้า
ปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการ
นำเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถ รองรับการขนส่งและการ
เดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอมั่นคงและมีเสถียรภาพ พัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การน้ ำ ประปา แก้ ป ั ญ หาระบบระบายน้ ำ และระบบบำบั ดน้ ำเสีย 5.7 พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทีย มอันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ
ประชาชน และลงทุ น ในอิ น เทอร์ เ น็ ต เกตเวย์ แ ละเทคโนโลยี ส ื ่ อ สารไร้ ส ายในระบบ 5G
พัฒนาการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ใน
รูปแบบดิจิทัล ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สร้าง
ระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโรงงานห้ อ งปฏิ บ ัต ิ ก ารต้ น แบบที่ เ ป็ นโครงสร้า งพื้ น ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ำ 5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
พั ฒ นาระบบนิ เ วศเพื ่ อ รองรั บ การขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ เร่ ง รั ด พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้
ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
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ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่ วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 6.1 ส่งเสริมพื้นที่
เศรษฐกิจ พิเศษเพื่อเป็น ศูน ย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย พัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่า
อยู่ทั่วประเทศ (นพพล อัคฮาด, 2555) 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก7.1
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่
สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการลงทุนในชุมชน
เพื่อสร้างงานในชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน7.2
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างผู้นำชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้า น ยกระดับคุณภาพตลาด
ชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยว
ชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้าง
ชุมชนที่น ่า อยู่ สร้างพลังในชุ มชน สร้างเครือ ข่ ายชุ มชนที ่เ ข้ม แข็ ง 7.3 ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 7.4 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 7.5 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดให้มีระบบ
พัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 7.6 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 7.7 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนา
แรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 7.8 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 7.9 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างเครือข่ายการทำวิจัย
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 7.10 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการพัฒนา
โรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 7.11 จัดทำระบบ
ปริ ญ ญาชุ ม ชนและการจั ดอบรมหลัก สูต รระยะสั ้ น 8) การพั ฒ นาระบบสาธารณสุข และ
หลักประกันทางสังคม 8.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่และแพทย์แผนไทย
8.2 ส่งเสริมการป้ องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 8.3 พัฒนาและยกระดับความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ ้าน 8.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้าน
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การศึ ก ษา สุ ข ภาพการมี ง านทำที ่ เ หมาะสมกั บ ประชากรทุ ก กลุ ่ ม 8.5 การฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติ บโตอย่างยั่งยืน ปกป้อง รักษา
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือ
ครองที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล สร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พัฒนา
กลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ (วราพร นิบูร์, 2550) 9) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
9.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 9.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
อนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีว ิตของ
ประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 9.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
9.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 9.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 9.6 พัฒ นากลไกให้ ป ระชาชนมี ส ่ว นร่ว มในการพัฒ นาบริ ก ารสาธารณะและการ
ตรวจสอบภาครั ฐ 9.7 ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมาย เพื ่ อ เอื ้ อ ต่ อ การทำธุ ร กิ จ และการใช้
ชีวิตประจำวัน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มี
สนามทดลองแนวคิด ทางธุร กิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภ ายใต้ การกำกั บดู แ ลของ
หน่ว ยงาน ส่งเสริมการแข่งขัน ทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 9.8 กระจายอำนาจ ความ
รับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาท
ของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 10) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 10.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 10.2
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (อาดิษฐ์ อินทรจักร, 2552)
สรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองหรือองค์กรใด ๆ ที่ได้วางกรอบของ
นโยบายไว้นั้น ต้องมีกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความสมบูรณ์ของนโยบายสาธารณะที่
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบายสาธารณะนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับประชาชนเพราะเป็นการนำ
ความคิดที่ร ิเริ่มผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้นโยบายที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนที่สุด

ระบบการปกครองของสังคม
ระบบระบอบระเบี ย บของสั ง คมโลกโดยรวม ปั จ จุ บ ั น สั ง คมไทยกำลั ง ก้ า วเข้ า สู้
คริสต์ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว
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ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ทฤษฎีการตัดสินใจการเลือกนโยบายสาธารณะของผู้มี
อำนาจทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองในองค์การต่าง ๆ เลือกที่จะกระทำหรือไม่
กระทำ และสามารถสร้างผลกระทบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย รวมทั้ง
ผลผลิตของนโยบายต่าง ๆ สำหรั บผู้มีอำนาจทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจทางการเมือ งใน
องค์การที่มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกนโยบายนั้น การพิจารณาตัดสินใจเลือกนโยบายอาจ
ขึ้นอยู่กับการคาดหมายว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนหรือประชาชน
หรือไม่ ในขณะที่เหตุผลที่แท้จริงของการตัดสินใจอาจจะไม่ มีการแถลงให้ปรากฏก็ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะมีสถานะเป็นทฤษฎีพื้นฐานในการอธิบาย
และให้คุณค่าต่อประชาชนที่มีความแตกต่างกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ซึ่งปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะของผู้มีอำนาจนั้น อาจจะเป็นกลุ่ม
บุคคลซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งกลุ่มเหล่านั้นมักจะตัดสินใจอยู่
ภายใต้เหตุผลดังนี้ ได้แก่ พฤติกรรมอรรถประโยชน์ และทฤษฎีการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตัวแปร
สำคัญในการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ (สุภาภรณ์ ธานี, 2553)
นโยบายของแต่ละรูปแบบทางการเมืองมีความแตกต่างกันในด้านการได้มาซึ่งนโยบาย
การจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้โดยจุดมุ่งหมายคือการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ภายใต้กรอบของนโยบายทางการเมือง นโยบายสาธารณะ คือ แนวทาง
หรือการกระทำการใดๆของรัฐที่ส่งผลต่อการจัดตั้งนโยบายให้ออกสู่สาธารณะ กล่าวคือ การ
จัดทำนโยบายสาธารณะนั้น ต้องเป็น นโยบายที่ผ ่านกระบวนการทางการวิเคราะห์แล้วว่า
นโยบายสาธารณะเหล่านั้นสอดคล้องกับความต้องการทั้งของพรรคการเมืองและของประชาชน
โดยนโยบายสาธารณะเหล่านั้นที่ ออกมาเพื่อหาเสียงนั้นต้องทำได้จริง ไม่ใช่นโยบายที่ออกมา
เพียงเพื่อใช้ในการให้ได้มาโดยการโน้มน้าวใจของประชาชน (สุพรรณี เกลื่อนกลาด, 2549)
พัฒนาการพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 2489 - 2550
ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติพรรคการเมืองของไทยเป็นผลพวงของการทำรัฐประหาร
หรือการยึดอำนาจรัฐ ที่มุ่งกำกับ ควบคุม และจำกัดบทบาทของพรรคการเมืองหรื อ กลุ่ ม
การเมืองภายในประเทศให้มีการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่รัฐกำหนดซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของพรรคการเมืองที่
เชื่องช้าอีกด้ว (สุดจิต นิมิตกุล, 2553) ย
การปฎิรูปพรรคการเมืองไทย : วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์” ผลการวิจัย
พบว่า 1) บริบทของพรรคการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นองค์กรที่อ่อนแอ ขาด
ความเป็นสถาบัน เนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพของระบบการเมืองไทย ขาดอุดมการณ์ ขาด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ขาดการเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
ขาดการสรรสร้างผู้นำทางการเมืองที่กำหนดนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนในบทบาท
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ของพรรคการเมือง 2) เหตุปัจจัยที่ทำให้พรรคการเมืองไทยขาดความองค์กรที่เข้มแข็ง คือ
พรรคการเมืองไทยขาดความต่อเนื่องทางการเมืองและขาดการบริหารพรรคการเมืองที่เป็น
ประชาธิปไตย 3) แนวทางพัฒ นาให้พรรคการเมืองไทยเป็นสถาบันที่เข้มแข็งตามระบอบ
ประชาธิปไตยคือพัฒนาการเมืองไทยให้รอดพ้นวงจรอุบาทว์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองผ่านทางพรรคการเมืองและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองของไทยให้เข้มแข็ (วราพร นิบูร์, 2550)

ระบบการปกครองกับพรรคการเมือง
พรรคการเมืองเป็นการรวมตัวกันของบุคคลหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเพี่อให้ได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่บริหารประเทศโดยนโยบายและ
กฎหมาย พรรคการเมื อ งจะต้ อ งเปิ ด กว้ า งทางการเมื อ งกั บ ประชาชน และมี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย การจะขึ้นเป็นรัฐบาลได้นั้นจะต้องได้รับการเลือกและรับรองจากเสีย งของ
ประชาชนผ่านการเลือกตั้งด้วยความไว้วางใจว่าจะทำตามความต้องการของประชาชนภายใต้
หลักประชาธิปไตย (อภิญญา ขัดมะโน, 2551)
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการเมืองที่ให้ความสำคัญกับพลเมืองของรัฐเป็น
หลัก ซึ่งมีฐานคติว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย และ
อำนาจอธิปไตยที่ใช้ไปก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน สามหลักการดังกล่าวนำมาสู่การ
พิจารณากระบวนการตัดสิ นใจทางการเมืองของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ตัดสินใจทางการเมืองมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย รูปแบบ
และวิธีการใช้อำนาจอธิปไตย ตลอดจนผลประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีการ
ตัดสินใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นย่อมขึ้นอยู่กั บพื้นฐานของอรรถประโยชน์ทางการเมือง ไม่ว่าจะ
อธิบายด้วยทฤษฎีปัจจัยกำหนด ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีความสำนึก
เชิงเหตุผล ผลของการตัดสินใจทางการเมืองที่ปรากฏออกมาสามารถสรุปโดยสังเขปเป็น 3
ลักษณะ ได้แก่ บทบาทผู้สังเกตการณ์ บทบาทผู้มีส่วนร่วม และบทบาทความเป็นหุ้นส่วน รัฐใน
ฐานะที่เป็น องค์กรกำหนดทิศทางของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาประกอบการกำหนด
นโยบายสาธารณะที่ต้องมุ่งทั้งการตอบสนองความต้องการของพลเมืองและการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
การจัดบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส าธารณะที่ดำเนินการ
จัดทำขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือ โดยเอกชนซึ่งฝ่ายปกครองต้องใช้อำนาจกำกับดูแล
บางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ การบริการสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การจัดบริการสาธารณะปกครอง การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การ
บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการ
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ประยุกต์ใช้อรรถประโยชน์ทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการการตัดสินใจเลือกตั้งและการการ
จัดบริการสาธารณะ อย่างไรก็ดีการประยุกต์ใช้อรรถประโยชน์ทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์
กับ การตัดสิน ใจเลื อ กตั้ งและการจั ด บริ ก ารสาธารณะนั ้น ภาคประชาชนและภาคผู ้ แ ทน
ประชาชนควรทำความเข้าใจและตระหนักอย่างแรงกล้าในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการ
ทางการเมือง บริบทเชิงพื้นที่ ธรรมชาติของมนุษย์ระดับปัจเจกและสังคม เหตุผลการตัดสินใจ
ของมนุษย์ เงื่อนไขการตัดสินใจทางการเมือง และความสัมพัน ธ์ระหว่างอรรถประโยชน์ทาง
การเมืองกับการตัดสินเลือกตัวแทน บุคลากรใน อปท. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็น นโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ยกระดับรายได้ของประชาชนให้อยู่ในระดับสูง ส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มคุณภาพและ
มูลค่าของสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศ โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
อปท. แต่ละแห่งได้นำนโยบายประเทศไทย 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะให้
เข้ากับบริบทของประชาชนในแต่ละท้องที่ ทั้งด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร
และด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตาม การจัดทำบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับแนวทางของ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ยังมีป ัญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ด้าน
บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0
รัฐบาลจึงควร ให้ความรู้แก่บุคลากรในอปท. และประชาชน ให้เข้าใจถึงการนำเอาเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ท้องถิ่นได้ก้าวเป็นท้องถิ่น 4.0 ต่อไปใน
อนาคตได้ กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือการก่อตัวของ
นโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีความเชื่อมโยง
ด้วยกันทุกขั้นตอน สำหรับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย มักจะพบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน
คือ การกำหนดนโยบายไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนโยบาย การตัดสิ นใจในนโยบาย
ไม่ได้คำนึงในหลาย ๆ มิติทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ในระดับชุมชน นโยบายไม่มีหลักเหตุผล
เป็นการกำหนดนโยบายเพื่อการหาเสียงของพรรคการเมือง ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ไม่มีการศึกษาทางเลือกนโยบาย หรือการค้นคว้าวิจัยให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์นโยบายขาด
การศึกษาเรื่องผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ขาดการให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ในโยบาย
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การตัดสินใจมักเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจไม่ใช่ประชาชน บทบาทของกลุ่ ม
การเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทำให้นโยบายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสาธารณะ
ได้ การแก้ไขควรดำเนิน การโดยต้องสร้างเสรีภาพให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย ต้องมีหลักคิดเชิงทฤษฎีหรือมีเหตุผลสนับสนุน ควรมีหน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์
ทางเลือกนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ เปิดโอกาสให้มีเวทีสาธารณะ
เพื่อการสร้างสรรค์แนวคิดนโยบายนวัตกรรมที่ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิม ๆ และการตัดสินใจ
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เลือกกำหนดนโยบายต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2550)

สรุป
การตัดสิน ใจเลือกพรรคการเมืองนั้นต้องอาศัยอำนาจอธิปไตยของประชาชน ซึ่ ง
ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยที่จะใช้อำนาจที่ตนพึงมีนั้นเลือกพรรคการเมืองใด ๆ ขึ้นมา
เป็นรัฐบาล การใช้อำนาจอธิปไตยดังกล่าวนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ใช้อำนาจเอง
กล่าวคือประชาชน ดังนั้น การตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองนั้นย่อมสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่และแต่ละคนล้วนมีความต้องการแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัยที่แปรผันตรงกับการตัดสินใจนั้น ๆ ตัวกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของสิ่งที่
รัฐบาลหรือพรรคการเมืองนั้ น ๆ ต้องการจะทำ โดยการใช้นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง
ย่อมมีทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นไปตามเป้าหมายของ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด ผลการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงต่อรองของกลุ่มองค์กร สถาบันต่าง ๆ
เพื่อให้นโยบายเป็นไปตามความประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่มองค์กรขบวนการต่าง ๆ หรือ
อาจจะกล่าวในทำนองที่ว่า นโยบายคือเนื้อหาของแนวทางที่เป็นผลพวงของการต่อสู้แข่งขัน
แย่งชิงต่อรองระหว่างอำนาจของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ แน่นอนกว่าการใช้อำนาจในการเมือง
แบบนี้จะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Participation) หลากหลายระดับตั้งแต่
ระดับให้ความรู้ความคิดความเห็นไปถึงการใช้อำนาจตัดสินใจ
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