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บทคัดยอ
 ระบอบการเมอืงมอีทิธพิลตอการกําหนดและดาํเนนินโยบายสาธารณะของรฐับาล นกัรฐัศาสตรและ

เศรษฐศาสตรการเมืองใหความสนใจในการอธิบายความสัมพันธระหวางระบอบการเมืองกับการกระจาย

ทรพัยากรสาธารณะในนโยบายสวสัดกิารสงัคม จากการปรทิรรศนในแนวคดิทางรฐัศาสตรและเศรษฐศาสตร 

รัฐบาลในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนมท่ีจะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรคอนขางมาก

ในโครงการสวัสดิการสังคมมากกวารัฐบาลในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ เหตุผลที่ทําใหรัฐบาล

ประชาธิปไตยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลคอนขางมากเพราะกระบวนการทางการเมืองและ       

แรงจูงใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ

เปนปจจยัทีห่นุนใหรฐับาลในระบอบประชาธิปไตยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหโครงการสวัสดกิารสังคม 

อยางไรก็ตามจากกรณีศึกษาประเทศไทย การศึกษาความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับ               

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) ตางมีลักษณะความเหมือนกันตรงท่ีมีความเปน 

“สาธารณะ (Publicness)”2 ทั้งคู กลาวคือ ทั้งการเมืองและนโยบายสาธารณะตางมีผลกระทบตอผูคนใน

  2 ผูเขียนนิยามโดยอิงแนวคิดของ Putnam (1994) ซึ่งมองวาความเจริญเติบโตของชุมชนและสังคมมาจากความสํานึกและ
เขาไปมีสวนรวมของพลเมืองในชุมชนและสังคมน้ัน ดังน้ัน พลเมืองมีความรูสึกเปนสาธารณะและความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
ผูเขียนนิยามความเปนสาธารณะ (Publicness) หมายถึง สภาวะท่ีปจเจกบคุคล (ในฐานะพลเมืองของประเทศน้ันและสมาชกิในสงัคม
นัน้) สามารถรับรูไดถึงผลกระทบ (ทั้งทางตรงและทางออม) ที่มีตอตน แมวาปจเจกบุคคลอาจจะไมไดตระหนักวาจุดเร่ิมตนของสภาวะ          
ดงักลาวมีกําเนิดมาอยางไรและจะมีผลกระทบตอตนอยางไร ปจเจกบุคคลอาจจะมีการตอบสนองตอความเปนสาธารณะในระดับตางๆ   
ตามสถานภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของปจเจกบุคคลและความกวางขวางของความเปนสาธารณะ ดังน้ันปจเจกบุคคล             
จงึมสีวนเก่ียวของหรอืสวนรวมในความเปนสาธารณะ ไมมากก็นอย หรอืกลาวอีกนัยหน่ึง ปจเจกบคุคลมคีวามเก่ียวของ มสีวนรวม  และ
เปนเจาของความเปนสาธารณะ
  ความเปนสาธารณะของผูเขียนจึงตางจากส่ิงของสาธารณะ (Public Goods) และผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)                         
ซึ่งลวนแลวแตมีความหมายในเชิงบวกท้ังสิ้น ความเปนสาธารณะของบางเร่ืองอาจจะไมเปนประโยชนตอปจเจกบุคคลหรือกลุมสังคม
บางกลุมและอาจจะไมเปนท่ีนาสนใจของปจเจกบคุคลและกลุมทางสงัคมบางกลุม ดคูวามหมายของสิง่ของสาธารณะ (Public Goods)                   
ใน Dworkin (2006, 124) และความหมายของคําวา ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) ใน Birkland (2011, 10-11)
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สงัคมอยางหลกีเลีย่งไมได กลาวอกีนยัหนึง่ ประชาชนไมสามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งผลกระทบทีเ่กดิจากการตดัสนิใจ

ทางการเมืองของผูนําทางการเมือง (ในนามของรัฐบาล) ทั้งในระบอบการเมืองประชาธิปไตยหรือเผด็จการ

ก็ตาม ในขณะเดียวกัน ประชาชนไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากการกําหนดและดําเนินนโยบาย

สาธารณะของรัฐบาลได ในฐานะท่ีเปนประชาชนคนหนึ่งที่เปนพลเมืองของประเทศนั้นและเปนสมาชิกของ

สงัคมนัน้ ปจเจกบคุคลไดรบัผลกระทบจากการเมอืงและนโยบายสาธารณะเพราะปจเจกบคุคลสมคัรใจทีจ่ะ

เปนพลเมืองของประเทศนั้นและเคารพในกฎหมายและเปนสมาชิกของสังคม 

 ระบอบการเมืองมคีวามสัมพนัธกบัการกําหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายสวัสดกิารสังคม

ซึง่เปนหน่ึงในนโยบายสาธารณะท่ีมคีวามสําคัญเน่ืองจากนโยบายสวัสดกิารสังคมมีผลกระทบกับประชาชน

ในแงมุมตางๆ อาทิ การพัฒนาชีวิตความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลในระบอบการเมืองท่ีตางกัน    

ยอมดาํเนนินโยบายสวสัดกิารสงัคมทีแ่ตกตางกนั นกัรฐัศาสตรเชือ่วาโครงสรางและกระบวนการทางการเมอืง       

ที่แตกตางกันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐบาลแตกตางกันทั้งใน           

แงปรมิาณ (งบประมาณและทรัพยากรดานอืน่ๆ) และคุณภาพ (ลกัษณะการดําเนนิโครงการ) โครงสรางและ

กระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทางการเมืองและ

การกําหนดนโยบายสาธารณะในรูปแบบตางๆ นักรัฐศาสตรและนักเศรษฐศาสตรเชื่อวาระบอบการเมือง    

แบบประชาธปิไตยมแีนวโนมทีจ่ะจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรใหโครงการสวสัดกิารสังคมมากกวารฐับาล

ในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ (Downs, 1957 ; Melzer & Richard, 1981 ; Boix, 2003 ; Acemoglu & 

Robinson, 2002 ; McGuire, 2010) ยิ่งประเทศมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมีคุณภาพมากขึ้น 

โครงการสวัสดิการสังคมยิ่งมีการพัฒนามากขึ้น 

 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะสํารวจทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตย

กับนโยบายสวัสดิการสังคม สวนท่ีสองอธิบายโครงสรางทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองท่ี              

เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะนําไปสูการผลักดัน               

ใหมีการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย สวนท่ีสาม            

ความผันผวนของเศรษฐกิจระหวางประเทศผลักดันใหกลุมกดดัน อาทิ สหภาพแรงงานผลักดันใหรัฐบาล     

ตองขยายโครงการสวัสดิการสังคม อยางไรก็ตามการกระจายทรัพยากรและการขยายตัวของโครงการ

สวัสดิการสังคมจะไปถึงประชาชนก็ตอเมื่อหนวยการปกครองขั้นพื้นฐาน (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)            

เปนจกัรกลสําคญัในการขยายตัวโครงการสวัสดกิารสังคมท้ังในแงมมุของการกระจายขอมลูขาวสารเก่ียวกับ

โครงการสวัสดิการสังคมและสิทธิประโยชนจากโครงการสูประชาชน  สวนสุดทายจึงอธิบายความสัมพันธ      

เชิงสาเหตุระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการดําเนินโครงการสวัสดิการสังคมโดยยกตัวอยาง              

กรณีศึกษาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและโครงการชวยเหลือเกษตรกรไรละ 1,500 บาท
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ภาพท่ี 1:   ความสัมพันธระหวางกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความผันผวน

                         ของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม

 การขยายตวัของแนวคดิเสรปีระชาธปิไตยกบัการขยายตวัของรฐัและสวสัดกิารสงัคมเกดิข้ึนไปพรอมกนั
ในโลกสมัยใหม แนวคิดเสรีประชาธิปไตยไดกอตัวและพัฒนาขึ้นในยุโรปชวงคริสตศตวรรษท่ี 16 โดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรปซึ่งอํานาจศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเสื่อมลง นักคิดทางการเมืองและสังคมเร่ิมผลิตผลงาน
ที่วิพากษวิจารณระบอบอํานาจนิยมโดยเฉพาะอํานาจของศาสนจักรและสนับสนุนระบอบการเมือง                  
การปกครองทีป่ระชาชนเปนเจาของอาํนาจอธปิไตยและสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ในขณะเดยีวกนั 
ผู ปกครองไดรับมอบอํานาจอธิปไตยจากประชาชนเพื่อปกครอง แตตองทําหนาที่ในการสนับสนุน                          
สงเสริมประชาชนในดานตางๆ อาทิ รักษาสิทธิในการถือครองทรัพยสินสวนบุคคล สงเสริมความเปนอยู             
ที่ดีขึ้น (Held, 1996, 78) ดังนั้น ผูปกครองจึงมีพันธะสัญญาตอประชาชนและตองรับผิดชอบตอการปกครอง
ทีส่งเสรมิประชาชน พนัธะสญัญาท่ีนกัคิดทางการเมืองและสังคมหมายถึง คอื รฐัธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ     
ที่ระบุหนาที่ของรัฐในการสงเสริมและจัดหาสวัสดิการสังคมใหประชาชนรัฐบาลมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนโดยเฉพาะโครงการดานสังคม ไดแก สาธารณสุข การศึกษาและสวัสดิการสังคม      
ระดบัการใหบรกิารสาธารณะของรฐับาลมคีวามแตกตางกนัไปซ่ึงนาํไปสูระดบัความเหลือ่มลํา้ในการเขาถงึบรกิาร
สาธารณะและการชวยเหลือจากภาครัฐท่ีต างกันไปในประเทศตางๆ นักรัฐศาสตรเชื่อว าระดับ                                           
การบริการสาธารณะ (หรืออีกนัยหน่ึง คือ การกระจายทรัพยากรสาธารณะกลับ (Redistribution) ไปยัง
ประชาชน) ขึ้นอยูกับสถาบันทางการเมือง กลาวคือ สถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนม               
ที่จะกระจายบริการสาธารณะในระดับที่สูงกวาสถาบันทางการเมืองในระบอบเผด็จการ
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 กระบวนการทางการเมืองการปกครองของระบอบประชาธิปไตยผลักดันใหผูนําทางการเมืองมี          

แรงจูงใจในการกระจายงบประมาณและขยายโครงการสวัสดิการสังคม ประการท่ี 1 การรับรองสิทธิ     

เลอืกตัง้ท่ัวไปและการขยายตัวของผูมสีทิธอิอกเสียงเลือกตัง้อยางตอเน่ือง (Universal Suffrage and 

Enfranchisement) การเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนทุกคนสามารถมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดอยางตอเนื่อง     

และทําใหผลการเลือกต้ังมี “ความหมาย” ในความหมายที่ประชาชนสามารถกดดันใหผูแทนในเขตของตน

กาํหนดนโยบายตามความตองการของประชาชน3  ในขณะท่ีการขยายฐานเสียงผูมสีทิธิออกเสียงเลือกต้ังเปน  

ไปอยางตอเนื่องทําใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกลุมที่มีรายไดนอยและตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

ผูนําทางการเมืองจึงตองใหความสําคัญกับการกําหนดแผนนโยบาย (Policy Platform) ของตนตอการเอาใจ

ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังที่เปนคนสวนใหญของประเทศ (Downs, 1957, 28 ; Powell, 2000, 15) Skocpol 

(1995) อธิบายการขยายตวัของโครงการสวสัดกิารสงัคมของประเทศสหรฐัอเมรกิาภายหลังสงครามกลางเมอืง 

Skocpol ชี้ใหเห็นวาชัยชนะของฝายสหภาพ (Union) (หรือฝายเหนือ) เหนือฝายสหพันธรัฐ (Confederation) 

(หรือฝายใต) มีอิทธิพลตอการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม อาทิ การชวยเหลือผูมีรายไดนอย              

การชวยเหลือทหารผานศึก กลาวคือ ฐานผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (คนแอฟริกัน อเมริกัน) เพิ่มข้ึนจากการที่

รฐับาลรองรบัสทิธกิารเลอืกตัง้ กลุมผูมสีทิธเิหลานีต้องการการชวยเหลอืจากรฐัในรปูแบบของสวสัดกิารสงัคม 

ดังนั้น การขยายตัวของฐานผูมีสิทธิออกเสียงนําไปสูการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคม  

 ประการที่ 2 กระบวนการทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เปดโอกาส         

ใหกลุมกดดันทางสังคมตอรองเชิงนโยบายกับผูนําทางการเมือง ทําใหเกิดการขยายตัวของโครงการ

สวัสดิการสังคม สังคมการเมืองของระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปน “พหุนิยม (Pluralism)” ที่กลุม              

ผลประโยชน กลุมกดดันและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถมีสวนรวมในการกําหนด “ประเด็น           

เชิงนโยบายสาธารณะ” (Dahl, 1973, 10) ในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนทางการ อาทิ การใหขอมูลกับ                     

คณะกรรมาธิการของฝายนิตบิญัญัต ิการดํารงตําแหนงทีใ่กลชดิกบัผูจดัทาํนโยบาย อาทิ คณะอนุกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธกิารหรอืทีป่รกึษาใหกบัสมาชกิฝายนติบิญัญตัแิละรฐัมนตร ีการลอบบี ้(ในกรณปีระเทศทีย่อมรบั

กระบวนการลอบบี้) และไมเปนทางการ อาทิ ผูนํากลุมกดดันทางสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวผลักดัน

ประเด็นทางสวัสดิการสังคม อาทิ ผูนําสหภาพแรงงาน ผูนําองคกรท่ีไมใชภาครฐั สามารถเขามาผลกัดัน             

เชงินโยบายในระบอบประชาธิปไตยดวยหลกัการความเทาเทยีมและการมีสวนรวม

 ประการที ่3 เสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็ (Freedom of Expression) และการรวมตัวกนั 

(Freedom of Association) ในระบอบประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอการสรางแรงจูงใจของผูนําทางการเมือง     

ในการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม McGuire (2010, 16) เชื่อวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

การรวมตัวกนัเปนการสงสญัญาณใหผูนาํทางการเมอืงและผูจดัทาํนโยบายเห็นความตองการของประชาชน 

(แมวาอาจจจะไมไดสะทอนความตองการของคนสวนใหญก็ตาม) ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

  3 ในประเทศท่ีระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ นโยบายของผูนําทางการเมืองท่ีชนะการเลือกต้ังสะทอนความตองการของ
ประชาชนที่เปนเสียงสวนใหญ (Powell, 2000, 12) โดยเฉพาะในชวงหลังการเลือกต้ังใหมๆ
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และการรวมตวักนัจงึกลายเปนปจจยันาํเขาทีส่าํคญัในกระบวนการการกาํหนดและดาํเนนินโยบายสาธารณะ

ในระบอบประชาธิปไตย

 กลุมทําใหผูนําทางการเมืองตองกําหนดแผนนโยบายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

กระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยทาํใหผูนาํทางการเมอืงเกดิแรงจงูใจทีท่าํใหรฐับาลทีม่าจาก

การเลอืกตัง้ดาํเนนินโยบายสวสัดิการสงัคม แรงจงูใจทางการเมอืงของผูนาํทางการเมอืงสามารถแบงออกได

เปนสองประการ กลาวคือ 

 ประการที่ 1 ความตองการของปจเจกบุคคลเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหรัฐบาลตองดําเนินนโยบาย

กระจายทรัพยากรสาธารณะผานการใหบริการสาธารณะตางๆ โครงสรางของสถาบันทางการเมืองใน        

ระบอบประชาธิปไตยมีผลตอแรงจูงใจของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง เมือ่ประชาชนมีขอมลูทีด่แีละมีโอกาสหรือ

ชองทางในการแสดงออกหรือมสีวนรวมทางการเมือง (ซึง่กค็อืลักษณะเชิงโครงสรางของระบอบประชาธิปไตย) 

ขนาดของงบประมาณที่ใชในโครงการทางสังคมจะเติบโตมากขึ้น Downs (1957) เชื่อวาปจจัยที่นําไปสู         

การขยายตัวของงบประมาณภาครัฐ คือ การขาดขอมูล (Lack of Information) ที่ชัดเจนในการเลือกต้ัง 

เนื่องจากไมมีขอมูลที่ชัดเจนวา ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุมที่อยูตรงกลาง (Median Voters)        

ซึง่มขีนาดทีใ่หญมขีนาดเทาใด พรรคการเมอืงมกัจะสญัญาทีจ่ะเพิม่งบประมาณดานสวสัดกิารสังคมเพือ่เอาใจ    

กลุมผูมสีทิธอิอกเสียงท่ีอยูตรงกลาง ในขณะเดียวกนั กลุม Median Voters มกัจะสงสัญญาณใหพรรคการเมือง

หรือตวัแทนพรรค (Candidates) รูวาตนตองการการอุดหนุนจากภาครัฐเพราะเช่ือวาผูมสีทิธอิอกเสียงคนอ่ืน

นาจะมีความตองการเดียวกันนี้ ดังนั้นพรรคการเมืองจึงมักจะเสนอแผนการหาเสียง (Policy Platform)               

ทีข่ยายการกระจายงบประมาณใหมากทีส่ดุ จะเหน็ไดวา ขนาดของงบประมาณดานสวสัดิการสงัคมในประเทศ

อุตสาหกรรมกาวหนาในทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือมีขนาดที่สูงกวาประเทศอุตสาหกรรมในประเทศอ่ืนๆ

 แรงจูงใจของรัฐบาล ประการท่ี 2 คือ โครงสรางของสถาบันทางการเมืองมีอิทธิพลตอระดับ             

การกระจายทรัพยากรสาธารณะและการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ นักรัฐศาสตรและนักเศรษฐศาสตร

พยายามพสิจูนความสมัพันธเชงิสาเหตรุะหวางระบอบการเมอืงกบันโยบายสวัสดกิารสังคมซึง่มผีลการศกึษา

ที่ตางกันออกไป ธนพันธ ไลประกอบทรัพย (2557, 286) กลาววา

  “ระบอบการเมือง (โดยตัวของระบอบเอง) อาจไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอนโยบายสาธารณะ 

  แตระบอบการเมอืงกระตุนหรอืปดกัน้ใหผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholders) เขามามสีวนรวมใน

  การกาํหนดและดาํเนนินโยบายสาธารณะเพราะระบอบเปนเสมอืนกฏของเกม (Rules of Game) 

  หรอืขอจาํกดั (Constraints) ซึง่สมาชิกในสังคมตกลงรวมเพือ่กาํหนดปฏสิมัพนัธของบคุคลในสงัคม

  ระบอบการเมืองถกูออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตองการของผูนาํทางการเมืองในยุคปจจบุนั

  ที่จะเห็นสังคมวิวัฒนไปในทางท่ีตนอยากเห็น”

 งานของ Putnam (1993) สะทอนความสาํคญัของโครงสรางทางการเมอืงการปกครองตอการกาํหนด

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Putnam และ McGuire (2010) มองวา ระบอบการเมืองที่กระตุนให     

กลุมองคกรในสังคมมีสวนรวมสามารถกระตุนใหผูจัดทํานโยบาย (Policy Maker) แสวงหาความรวมมือ                  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560246

(Cooperation) และการมสีวนรวม (Participation) จากกลุมทางสังคม กลุมกดดนัและประชาชน กลาวอกีนยัหน่ึง 

ถาระบอบการเมืองหนุนใหผูจัดทํานโยบายไดมีทางเลือกเชิงนโยบายหลายทาง ความเปนไปไดที่รัฐบาล          

จะตอบสนองและแกไขปญหาใหประชาชนก็มีสูง โครงสรางทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหประชาชน

มโีอกาสในการเขามามสีวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและการกําหนดนโยบายสาธารณะผานการเลือกต้ัง

และการยอมรับในสิทธิทางการเมือง ทําใหปจเจกชนและกลุมทางสังคมสามารถตอรองและกดดันรัฐบาล    

ผานกระบวนการทางการเมืองท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด อาทิ การทําประชามติ การทําประชาพิจารณ อาทิ            

การทําประชามติของชาวสวิตเซอรแลนดในเรื่องการอุดหนุนสวัสดิการสังคม4 

 นอกจากนี ้ผูนาํทางการเมอืงยงัมแีรงจงูใจในการขยายโครงการสวสัดกิารสงัคมเพือ่รกัษาและขยาย

ฐานคะแนนเสยีงของตนเอง ปจเจกบคุคลตองการโครงการสวสัดกิารสงัคมเพือ่ลดคาใชจายทางเศรษฐกจิและ

คาครองชีพประจําวนั   ปจเจกบคุคลมีแนวโนมจะเลอืกผูแทนและพรรคการเมอืงทีส่ญัญาวาจะขยายโครงการ

สวัสดิการสังคม อาทิ สาธารณสุข การศึกษา ประกันสังคม และประกันการวางงาน เปนตน ผูนําทางการเมือง

ในรฐับาลประชาธิปไตยมแีนวโนมทีจ่ะจดัทาํโครงการสวัสดกิารสังคมเพือ่จงูใจปจเจกบคุคลผูมสีทิธอิอกเสยีง

เลือกตั้งใหจงรักภักดีตอพรรคการเมืองและผูนําทางการเมือง Boix (2003) ศึกษาการขยายตัวของโครงการ

ประกันการวางงานกับระบอบประชาธิปไตยและพบวาประเทศที่เปนประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะจัดสรร        

งบประมาณดานการประกนัการวางงานและการขยายอตัราการจางงานในภาครัฐมากกวาประเทศทีป่กครอง

ดวยระบอบเผด็จการ  นอกจากการรักษาฐานคะแนนเสียงแลว ผูนําทางการเมืองใชโครงการสวัสดิการสังคม

เพื่อการขยายฐานคะแนนเสียงของตนเองและพรรคการเมืองของตนและสราง “ความจงรักภักดีตอพรรค 

(Party Loyalty)” ผูนําทางการเมืองและพรรคการเมืองใชโครงการสวัสดิการสังคมเพ่ือสราง “แบรนดทาง  

การเมือง (Political Brand)” และดึงดูดใหกลุมทางสงัคมท่ีคาดวาจะไดรบัประโยชนจากโครงการดังกลาวเปน           

ฐานทางการเมืองใหตน กรณีตัวอยางคือ ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt แหงสหรัฐอเมริกาและ        

พรรคเดโมแครตไดจดัทาํนโยบายสวัสดิการสงัคม อาท ิการประกนัการวางงาน การกาํหนดคาแรงข้ันตํา่ และ

ที่เปนยี่หอสําคัญของสหรัฐอเมริกาและกลายเปนแบบอยางนโยบายสวัสดิการสังคมในหลายประเทศ คือ 

“นโยบายประกันสงัคม (Social Security)” Kennedy (1999, 363) ชีว้าชดุโครงการสวัสดกิารสังคมทีป่ระธานาธบิดี 

Roosevelt และพรรคเดโมแครตสรางขึน้ทาํใหเกดิฐานทางการเมืองทีส่นบัสนนุพรรคเดโมแครตจนถึงปจจุบนั 

อาทิ กลุมสหภาพแรงงาน กลุมคนพิการ กลุมผูมีรายไดนอยและคนกลุมนอย (Minorities) ในกรณีของ

ประเทศไทย จะเห็นไดวาพรรคการเมืองไทยในชวงหลังการปฏิรูปการเมืองป พ.ศ. 2540 พยายามจัดทํา  

นโยบายสวัสดิการสังคมที่เปนแบรนดของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย อาทิ 

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบานเอื้อาทร โครงการคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ซึ่งกลุมคนท่ีไดรับ

ประโยชนจากโครงการดงักลาวกลายเปนฐานทางการเมอืงทีส่าํคัญของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพ่ือไทยใน

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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 ลักษณะโครงสรางทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนําไปสู การขยายตัวของการให                      

บริการสาธารณะของภาครัฐ ดังนี้ (ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2557, 289)

 ประการท่ี 1 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานภาษีและการเพ่ิมอัตราภาษี    

ทัง้บคุคล (Income Tax) และนติบิคุคล (Corporate Tax) เนือ่งจากประชาชนในฐานะผูเสียภาษ ี(Taxpayers) 

เขาสูระบบทะเบียนของภาครัฐ

 ประการท่ี 2  ประชาชน กลุมผลประโยชนและกลุมกดดันสามารถที่จะตอรองรัฐบาลตามสิทธิ         

ทางกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนด บทบาททางการเมืองลักษณะนี้ทําใหรัฐบาลจําเปนตองรับฟงขอเรียกรอง

ของประชาชน กลุมผลประโยชนและกลุมกดดัน 

 โครงการสาธารณะโดยเฉพาะโครงการสวัสดิการสังคมขยายตัวเมื่อระบอบการเมืองเปดโอกาสให

กับประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข McGuire (2010 อางใน ธนพันธ 

ไลประกอบทรัพย, วิชุดา สาธิตพร และ สุนิสา ชอแกว, 2559, 37) อธิบายวารัฐบาลประชาธิปไตยสนับสนนุ

ใหเกิดการเพิ่มงบประมาณรายจายและการบริการดานสาธารณสุข ไดแก 1) ลดอัตราการตายของเด็ก 2) 

สุขาภิบาล 3) การควบคุมโรค 4) อัตราการเจ็บปวยของมารดา ในการศึกษาเชิงปริมาณ McGuire พบวา                   

รัฐบาลท่ีมาจากระบอบประชาธิปไตยมักจะใชงบประมาณดานการสาธารณสุขสูงกวารัฐบาลเผด็จการ            

การใชงบประมาณมีผลตอการลดอัตราความสูญเสียดานสาธารณสุขมูลฐานได ในกรณีศึกษาประเทศไทย 

McGuire คนพบลักษณะสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ

 ประการที ่1 โครงการสาธารณสุขในไทยรเิริม่ในชวงป พ.ศ. 2503 ซึง่เปนชวงทีร่ฐับาลทหารปกครอง

ประเทศ โครงการสาธารณสุขเหลาน้ีไมไดรับงบประมาณมากนักแตไดรับการสนับสนุนจากองคกรระหวาง

ประเทศ

 ประการที ่2 โครงการสาธารณสขุไมไดมกีารขยายตวัมากนกัในชวงป พ.ศ. 2514 ซึง่เปนทีน่าสังเกต

วาเปนชวงทีค่วามขดัแยงทางการเมอืงและมคีวามผนัผวนสงูเนือ่งจากความไมสงบเรยีบรอยภายในประเทศ

และเหตุการณความไมสงบ อยางไรก็ตาม กลุมองคกรเอกชนและกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของเร่ิมมีบทบาทใน      

การเคลื่อนไหวใหรัฐบาลใสใจในโครงการมากข้ึน

 ประการที่ 3 โครงการสาธารณสุขเริ่มกลับมาขยายตัวอีกคร้ังในชวงป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2533         

ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากเผด็จการทหารสูประชาธิปไตยเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงไปสูระบอบประชาธิปไตย (Democratization) โครงการสาธารณสุขพืน้ฐานไดรบัการดําเนินการ

ตอเนื่องในชวงเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังเพิ่มงบประมาณดําเนินงาน   

ดานสาธารณสขุ ใหผูมสีวนเกีย่วของไดแสดงความคดิเหน็พูดคยูและวพิากษวจิารณนโยบายของรฐัอยางตอเนือ่ง

โดยไมมีการคุกคามท่ีโหดรายจากรัฐบาล การเปดโอกาสใหกลุมทางสังคมไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

นโยบาย ในทศันะของ McGuire การเปลีย่นผานไปสูการเปนประชาธปิไตยนําไปสูการเปลีย่นแปลงการดําเนนิ

นโยบายสาธารณสุขทั้งในแงของงบประมาณและการดําเนินโครงการ กลาวไดวา ลักษณะโครงสรางของ
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สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหความตองการของปจเจกบุคคลมีโอกาสแปรเปล่ียนนโยบาย

สาธารณะได และความตองการในโครงการสวัสดิการสังคมกลายเปนโครงการสาธารณะที่รัฐบาล

ประชาธิปไตยใหความสําคัญ รวมทั้งการใหบริการอยางเทาเทียมและท่ัวถึง

 อยางไรก็ตาม นักวิชาการบางสวนมองวาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไมไดมีอิทธิพลตอ        

การขยายตัวโครงการสวัสดิการสังคม ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสวัสดิการดาน

การศึกษาในประเทศไทย Sakarik (2013) พบวา หน่ึงในปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินนโยบายขยายการ

ศกึษาและงบประมาณในดานการศึกษาของไทย คอื ความตอเน่ืองในการดําเนินนโยบายการศึกษาของรัฐบาลไทย 

แมวาจะมกีารเปลีย่นผานระหวางระบอบประชาธปิไตยกบัเผดจ็การกต็าม อยางไรกต็ามการเมอืงไทยในชวง

ระยะเวลา 30 ปทีผ่านมามแีนวโนมเปดกวางมากขึน้ (แมวาจะมกีารทํารัฐประหารบาง) รฐับาลอยูในหวงเวลา

ของประชาธิปไตยเปนสวนใหญ ดังนั้น หากจะสรุปวาระบอบประชาธิปไตยไมมีสวนในการดําเนินการ           

ขยายตัวทางการศึกษาเลยก็คอืการมองขามความพยายามของนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังตอการกําหนด

นโยบายสาธารณะ จะเห็นไดวานโยบายดานสวัสดิการการศึกษาเร่ิมในสมัยรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง       

อาทิ เรียนฟรี 12 ป (รัฐบาลที่นําโดยนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ระบอบประชาธิปไตยและโครงการสวัสดิการสังคม

 นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจในระดับระหวางประเทศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการกําหนดนโยบาย

สาธารณะในแงมุมของการลดหรือเพิ่มบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ Cameron (1978, 1256)            

มองวายิง่ระบบเศรษฐกจิมคีวามสมัพันธกบัเศรษฐกจิโลกมากเทาไร บทบาทของรฐัจะมีมากข้ึนเทานัน้เพราะ

กลุมผูมีรายไดนอย อาทิ สหภาพแรงงานหรือเกษตรกรตองการใหรัฐบาลเขามาอุดหนุนคุมครองพวกเขาจาก

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กลาวอีกนัยหนึ่ง กลุมคนที่มีรายไดนอยตองการโครงการสวัสดิการสังคม       

เพือ่เอาตวัรอดจากภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะในยามเศรษฐกจิตกตํา่ Cameron (1978, 1258) 

สมมติฐานของความสัมพันธระหวางภาวะเศรษฐกิจโลกกับบทบาทของภาครัฐ  มีดังนี้

 ประการท่ี 1 รฐับาลมแีนวโนมทีจ่ะมบีทบาทเพิม่ในหวงเวลาท่ีภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํา่เพราะรฐับาล

ถกูกดดันจากกลุมทางสังคมใหเพ่ิมบทบาทในการดําเนินนโยบายสวัสดกิารทางสังคมและควบคุมการดําเนิน

ธุรกิจของภาคเอกชน

 ประการที ่2 รฐับาลมแีนวโนมทีจ่ะลดบทบาทลงในหวงเวลาท่ีภาวะเศรษฐกิจเตบิโตเพราะรัฐบาลถกู

กดดันจากกลุมธรุกจิใหจาํกดัโครงการแทรกแซงและสงเสรมิการเปดเสรทีางการคา สองตวัอยางท่ีแสดงใหเหน็

ถึงบทบาทของรัฐบาลไทยในชวงเศรษฐกิจเติบโตและตกตํ่าไดแก บทบาทของรัฐบาลในหวงป พ.ศ. 2533 

และ ในป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2533 เศรษฐกิจของไทยอยูในชวงเติบโตและมีแนวคิดการเปดเสรีทาง  

การคามีอทิธพิลตอผูจดัทาํนโยบายของไทย รฐับาลในชวงเวลานัน้เนนแนวคดิการเปดเสรกีารคาและลดบทบาท

ภาครัฐในภาคธุรกิจลง ตัวอยางที่ชัดเจนคือการจัดตั้ง BIBF (Bangkok International Banking Facility)         

ซึง่ตองการท่ีจะเปดเสรีทางการเงนิโดยการลดอปุสรรคทางการเงนิลงเพือ่กระตุนใหเอกชนตางประเทศเขามา
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ลงทนุในประเทศไทย แสดงใหเหน็วาบทบาทของรฐัจะลดลงเมือ่ภาวะเศรษฐกจิเตบิโตขึน้ ทัง้นีก้ลุมทนุเอกชน

กดดันใหรัฐบาลลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคทางการคา (ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2559, 131)

 เน่ืองจากการเปดเสรีทางการเงินและการลงทุนโดยที่ไมมีการปฏิรูปกฎระเบียบและการควบคุม         

ในภาพรวม ประเทศไทยจงึประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิและคาเงนิบาทเพราะไมมกีารควบคมุการไหลเขาของ

ทนุทางการเงินและกลุมทนุอตุสาหกรรม ดงันัน้เมือ่กลุมทนุเหลานีถ้อนตัวและโยกยายทนุขามประเทศ ธรุกจิไทย

ซึ่งพึ่งพาทุนจากตางประเทศจึงไมสามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได การยายของทุนทําใหประเทศไทยอยู      

ในภาวะวิกฤตทางการเงินในป ค.ศ. 1997 และตองเขารับการชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(คริส เบเคอร และ ผาสุก พงษไพจิตร, 2557, 260) ในหวงเวลาดังกลาวรัฐบาลแสดงเจตจํานงที่จะชวยเหลือ

ภาคธรุกิจและสงัคมผานทางงบประมาณในโครงการสวสัดกิารสงัคมและชวยเหลอืภาคแรงงาน ในชวงทีเ่กดิ

วกิฤตฟองสบูในภาคอสังหาริมทรพัย ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดไีดใชเคร่ืองมือการแกไขปญหาผานระบบ

การโยกยายทุนเขาสูระบบเศรษฐกิจผานบรรษัทขนาดใหญ (Capital  Injection) ไดแก การโอนงบประมาณ

ผานบรรษัทเงินทุนขนาดใหญในการใหสินเชื่อเพื่อกระตุนระบบเศรษฐกิจ กรณีของรัฐบาลไทยซึ่งอัดฉีด            

งบประมาณลงไปในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การเพิ่มเงินเดือนใหกับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และ

เบ้ียยงัชีพผูสงูอาย ุจะเหน็ไดวารฐับาลมบีทบาทอยางมากในการบรรเทาวกิฤตเศรษฐกจิดวยการเพิม่งบประมาณ

ในโครงการสวัสดิการสังคม นอกจากน้ีรัฐบาลยังขยายบทบาทของตนเองผานการอุดหนุนในรูปแบบตาง ๆ 

อาทิ โครงการอุดหนุนสนิคาเกษตรหรือสวสัดิการพ้ืนฐานในเขตเมือง การขยายบทบาทของภาครัฐในชวงวิกฤต

เศรษฐกิจนาํไปสูคาํถามท่ีวารฐับาลจะลด บทบาทลงเม่ือใดหรือรฐับาลจะเขามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจใน

ระยะยาวหรือไม 

องคกรปกครองสวนทองถินกับการกระจายทรัพยากรสาธารณะ

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยและการขยายโครงการสวัสดิการสังคม             

เนนการศกึษาในระดบัมหภาค (หรอืระดับประเทศ) กลาวคอื นกัรัฐศาสตรใหความสนใจวเิคราะหและอธบิาย

ความสมัพนัธระหวางรฐับาลในระบอบประชาธปิไตยกบัการกาํหนดนโยบายสวัสดกิารสังคมในระดบัรฐับาลแหงชาติ 

อยางไรก็ตาม คุณภาพของการขยายตัวโครงการสวัสดิการสังคมข้ึนอยูกับการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่ง ไดแก 

ประการท่ี 1) การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการสังคม และประการท่ี 2) การกระจายประโยชน

อยางทัว่ถงึและตรงตามเวลา หนวยงานรฐัและองคกรปกครองสวนทองถิน่มบีทบาทอยางย่ิงในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล ความนาเชื่อในโครงการสวัสดิการสังคมข้ึนอยูกับปจจัยสองประการดวยกนั 

คือ ประการที่ 1 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการอยางครบถวน กลาวอีกนัยหนึ่ง ประชาชน           

รูสกึวามคีวามโปรงใส  ในการดําเนนิโครงการ ประการท่ี 2 การจายสทิธปิระโยชนตรงตอเวลาท่ีกาํหนดไวและโปรงใส

ไมมกีารทจุรติในสทิธปิระโยชน แมวาการดําเนนิโครงการสวัสดกิารสงัคมจะกระทาํโดยรฐับาล  ในระบอบประชาธปิไตย 

แตการดาํเนนิโครงการไมโปรงใสและตรวจสอบไมได การขยายตวัของโครงการสวสัดกิารสงัคมกไ็มมคีณุภาพ

จนอาจจะสรางความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงโครงการสาธารณะได  
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ภาพที่ 2: คาดการณบทบาทของรัฐในสภาวะเศรษฐกิจตางๆ 

ที่มา: ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, 2559, 132

บทบาทของการปกครองทองทีแ่ละทองถิน่กบัการนาํนโยบายสวสัดกิารสงัคมไปปฏบิตั:ิ กรณศีกึษา

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

 งานวิจยัของธนพันธ ไลประกอบทรัพย  และคณะ (2559) เกีย่วกับการนํานโยบายเบ้ียยงัชพีผูสงูอายุ

และนโยบายชวยเหลอืเกษตรกรผูปลกูขาวไรละ 1,000 บาท โดยสํารวจความคิดเหน็ของกลุมตวัอยางชาวบาน

และเกษตรกรในจังหวัดพะเยา สิงหบุรี และสงขลา พบวาการปกครองสวนทองท่ี ไดแก ผูใหญบาน และ        

เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาทสําคัญในการนําโครงการเบี้ยยังชีพไปปฏิบัติในระดับ

หมูบาน กลุมตัวอยางชาวบานบอกวารับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพจากหอกระจายขาวใน

หมูบาน ผูใหญบานและ อสม. ชาวบานทราบขั้นตอนและกระบวนการดําเนินโครงการเบ้ียยังชีพจากองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ อาท ิเทศบาลหรอืองคการบรหิารสวนตาํบล (อบต.) โดยผานการประชาสมัพนัธในชมุชน 

อาทิ หอกระจายขาวหรือประชาคม
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 นอกจากนี ้องคกรปกครองสวนทองทีแ่ละทองถิน่ยังมบีทบาทในการกระจายผลประโยชนของโครงการ

เบี้ยยังชีพใหกับชาวบาน กลุมตัวอยางบางคนใหขอมูลวาไดรับเบี้ยยังชีพโดยการแจกจายจาก อบต. ผูใหญ

บานและอสม. โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําหนาที่นัดหมายผูไดรับสิทธิประโยชนมารับเบ้ียยังชีพ               

ที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากผูสูงอายุเปนผูปวยติดเตียง เจาหนาที่ อสม. จะนําเบี้ยยังชีพ        

มาใหถึงบาน แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกระจายสิทธิประโยชน

จากโครงการสวัสดิการสังคมอยางมีประสิทธิผล

 
 
  
 
 
 
 

 - 

 ( ) 
-  
( ) 

-   
    

ภาพที่ 3:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการเขาถึงการใหบริการภาครัฐ

ที่มา: ธนพันธ ไลประกอบทรัพย, สุนิสา ชอแกว, สติธร ธนานิธิโชติ, และวิชุดา สาธิตพร, 2559, 46

สรุป
 ระบอบการเมอืงมคีวามสมัพนัธกบัการกาํหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายสวสัดกิารสงัคม 

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะขยายโครงการสวัสดิการสังคมไปยังประชาชนเพราะ

กระบวนการทางการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตยสรางแรงจงูใจทางการเมอืงใหกบัผูนาํทางการเมอืง

จดัทํานโยบายสวัสดิการสังคมที่เอาใจใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล       

โดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจผันผวนและตกตํ่า

 นอกจากนี้ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลสําคัญตอการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม 

ประชาชนโดยเฉพาะกลุมคนที่มีรายไดนอย (ซึ่งเปนกลุมผูมีสิทธิออกเสียงสวนใหญของประเทศ) ตองการให

รัฐบาลขยายโครงการสวัสดิการสังคมเพ่ือลดภาระทางเศรษฐกิจของตน 

 อยางไรก็ดี คุณภาพของการขยายตัวของโครงการสวัสดิการสังคมข้ึนอยูกับบทบาทขององคกร

ปกครองสวนทองที่และทองถิ่นในการนําโครงการไปปฏิบัติในระดับทองถิ่นโดยเฉพาะการเผยแพรขอมูล

ขาวสารและการกระจายสิทธปิระโยชนไปใหกบัผูไดรบัสทิธอิยางทัว่ถึง การไดรบัสทิธปิระโยชนอยางทัว่ถงึจึง

เปนรากฐานสําคัญของหลักการแหงระบอบประชาธิปไตย 
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 ดงัน้ัน การวิจยัในอนาคตท่ีเกีย่วของกับความสัมพันธระหวางระบอบการเมืองกับการกําหนดนโยบาย

สาธารณะควรใหความสําคัญกับคุณภาพของกลไกของรัฐ (ไมวาจะเปนกระบวนการหรือองคกร) ที่มีบทบาท

ในการนาํนโยบายไปปฏบิตัอิยางมปีระสทิธผิล โดยเฉพาะบทบาทในการกระจายขอมูลขาวสารและทรพัยากร

สาธารณะใหประชาชนอยางทั่วถึง กรณีศึกษาบทบาทของการปกครองสวนทองที่และทองถิ่นสะทอนใหเห็น

วารัฐควรใหความใสใจในการเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองทองที่และทองถิ่น โดยเฉพาะบทบาทใน              

การ   กระจายขอมูลขาวสารและบทบาทในการกระจายทรัพยากร
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