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 This research has three objectives: 1) to study the context of Thailand's transition from 

national to market state; 2) to study the content of Thailand's transition from national to market 

state; and 3) to study the impact of this transitions.  

 This research is qualitative research. This is documentary research with in-depth 

interview. The research population comes from people who have a deep understanding of 

Thailand transitioning from national to market state. The key informants came from academics 

with relevant of this work. 

 The findings of the study are as follows: 1) Transition from national to market state as 

based on external context that are the modification of the global state, spreading the concept of 

democratic democracy political reform to make democracy stronger, economic change based on 

neoliberalism, and the increasing role of civil society. Transition from national to market state as 

domestic context, that are the advent of the 1997 Thai Constitution, the role of capitalist groups 

that dominated the state after the election victory of the Thai Rak Thai party in 2001, and the 

state's interference into civil society by the state. 2) The content of Thailand's transition from 

national to market state considering from political parties that have gain capital and bring to 

plays an important role in determining the political marketing concept, congress becomes a tool 

of grant capital, the establishment of the Prime Minister's government has the most political 

power, the bureaucracy responds to the political market with bureaucratic reforms in response to 

change, and civil society has changed widely. 3) The major impact of this transition is the capital, 

its drives the country's change and is likely to be monopolized. It has transformed both political 

parties, parliamentary elections, government, bureaucracy and civil society. The capital has 

trending Thailand from national state to market state. 

This research yields the theoretical benefits of developing a research framework that 

focuses on institutional and political processes. It shows adaptation through the adoption of 

business marketing concepts in a politics. It is a management benefit from the implementation of 

business management concepts in planning, organizing, coordinating, and budgeting. It is beneficial 

for future policy. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ประเทศไทยไทยนับต้ังแต�อดีตถึงป�จจุบันมาจากพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ความต�อเนื่องทางประวัติศาสตร(และมีอิทธิพลอย�างมากจากสาเหตุสําคัญสี่ประการ (ลิขิต ธีรเวคิน, 
2537: 2) ประการแรก ประเทศไทยไม�เคยตกเป5นเมืองข้ึนของมหาอํานาจตะวันตกในยุคล�าอาณานิคม 
ทําให8ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง ด8วยการปฏิรูปการปกครองแผ�นดินนําไปสู�การก�อกําเนิดรัฐชาติ
สมัยใหม� ส�วนใหญ�มีโครงสร8างและกระบวนการทางการเมืองท่ีต�อเนื่องจากอดีต ไม�มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร8างสังคมการเมืองอย�างถอนรากถอนโคนเหมือนอาณาจักรท่ีเป5นอาณานิคม เช�น พม�า ชวา 
เวียดนาม อินเดีย เป5นต8น ประการท่ีสอง ประเทศไทยไม�เคยมีการปฏิวัติพลิกแผ�นดิน ท่ีสําคัญ คือ 
การปฏิวัติใหญ�ในฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2332 หรือ ค.ศ. 1789 การปฏิวัติรัสเซีย พ.ศ. 2460 หรือค.ศ. 
1917 การปฏิวัติในจีนใน พ.ศ. 2492 หรือ ค.ศ. 1949 ทําให8ไม�มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร8างสังคม
การเมืองอย�างถอนรากถอนโคน ประการท่ีสาม ประเทศไทยไม�เคยถูกบังคับจากภายนอกให8มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร8างสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย�างรุนแรง ดังเช�นเยอรมนีและญ่ีปุIน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประการที่สี่ ประเทศไทยไม�เคยได8รับผลกระทบกระเทือนจาก
สงครามโลกครั้งท่ีสองเหมือนเพื่อนบ8านที่ได8รับ นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงโครงสร8างสังคมการเมือง
ภายในประเทศนั้น และจุดแบ�งท่ีสําคัญ คือ ก�อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง และหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
พัฒนาการของประเทศไทย รัฐในโครงสร8างสังคมการเมืองไทยสมัยอาณาจักรโบราณหรือรัฐแบบจารีต 
(Traditional State) (รอเบิร(ต ไฮน(-เกลเดิน, 2525: 2) ก�อนการปฏิรูปการปกครองแผ�นดินในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล8าเจ8าอยู�หัวมีลักษณะสําคัญสี่ประการ (เสกสรรค( ประเสริฐกุล, 2538: 
6-20) ประการแรก รัฐและสังคมดํารงอยู�ทาบซ8อนกัน จากการท่ีรัฐจัดต้ังสังคมท้ังหมดในเครือข�าย
อํานาจผ�านระบบไพร�และขุนนาง ประการที่สอง รัฐมิได8ยึดถือในเรื่องชาติ จากความสําคัญของ
กําลังคนซึ่งเป5นที่มาของการจัดระบบไพร�ทําให8ภายในรัฐประกอบด8วยคนหลายชาติ ประการท่ีสาม 
อํานาจทางการเมืองผูกติดกับกระบวนการทางวัฒนธรรม จากการควบคุมกําลังคนจนกลายเป5นท่ีมา
ของระบบไพร�และมีวิวัฒนาการการเป5นกระบวนการทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป5นระบบท่ีกําหนดความสัมพันธ(
แบบอุปถัมภ( (Patron-client relation) ระหว�างนายกับลูกน8อง จนกลายเป5นค�านิยม วิถีปฏิบัติ 
พันธกรณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตต�อเนื่องมา ประการท่ีสี่ รัฐมีบทบาทหน8าท่ีท่ีจํากัด จากการทําหน8าท่ี
ปZองกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร8อยภายใน และสถาบันทางสังคม ที่สําคัญ คือ 



2 

ครอบครัวและศาสนาทําหน8าท่ีแทนเกือบท้ังหมดการล�าอาณานิคมท่ีนําไปสู�การแพร�ขยายวิทยาการ
หรือเทคโนโลยีสมัยใหม� ก�อให8เกิดความเป5นชาติพันธุ(ในพ้ืนท่ีแต�ละแห�ง จากแนวคิดทางศาสนาและ
ความเชื่อท่ีกําหนดโครงสร8างสังคมการเมืองของประเทศไทย ท่ีมาจากศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ 
การกําหนดชนชั้นทางสังคม ทําให8ประเทศไทยเป5นรัฐศักดินาในสมัยรัฐจารีต  
 ประเทศไทยสมัยรัฐจารีต แบ�งเป5นสามด8าน ด8านการเมือง เป5นรัฐศักดินา (Feudalist 
State) มีลักษณะสําคัญ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2533: 32-33) ประการแรก การใช8อํานาจเหนือ
ดินแดนมาจากความเข8มแข็งของพระมหากษัตริย( ประการท่ีสอง การเก็บค�าเช�า จากการเกณฑ(ทหาร 
(labor rent) ส�วยอากร (rent in kind) หรือส�วยเงิน (money rent) แทนการเกณฑ(แรงงาน อํานาจรัฐ
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพราะการเก็บค�าเช�าของรัฐหรืออาณาจักรศักดินาจัดสรรตามอํานาจ
ศูนย(อํานาจท้ังใหญ�และย�อยท้ังหลาย ประการท่ีสาม กลไกรัฐปราศการแบ�งแยกอํานาจหน8าท่ีอย�าง
เด�นชัด ท่ีเป5นระบบระเบียบ (ชัยอนันต( สมุทวณิช, 2518 : 89-125) เพราะการผูกขาดอํานาจและการ
สืบตระกูลของเจ8าเมือง ด8านเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป5นรัฐปลูกข8าว (Rice-Growing State) ท่ีมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญสี่ประการ (Toru Yano, 1978: 116-117) ประการแรก เง่ือนไขทางธรรมชาติ
จํากัดอํานาจรัฐที่ทําให8ปราศจากอํานาจเหนืออาณาบริเวณการปกครองท้ังหมด ประการท่ีสอง 
อํานาจรัฐผ�านโครงสร8างหรือการอุปถัมภ(มากกว�าการรวมศูนย(อํานาจอย�างเด็ดขาด ประการท่ีสาม 
การผลิตข8าวเป5นวิธีการผลิตที่เป5นพื้นฐาน มีผลิตภาพตํ่า เพราะต8องปรับตัวให8เหมาะสมกับ
สภาพแวดล8อมทางธรรมชาติ กายภาพ หรืออ่ืนใด  การเปลี่ยนแปลงการผลิตข8าวมาจากป�จจัยภายนอก 
และประการท่ีสี่ ความชอบธรรมของอํานาจรัฐมาจากประเพณีปฏิบัติท่ีท่ีผู8มีอํานาจรัฐเน8นเป5นพิเศษ 
ด8านสังคม ประเทศไทยเป5นรัฐนาฎกรรม รัฐพิธีกรรม (Theater State) จากการกําหนดโครงสร8าง
และกระบวนการทางการเมืองท่ีคลุมเคลือ ทําให8รัฐมีหน8าท่ีประกอบพิธีกรรมที่เสมือนเป5นโรงละคร
ใหญ�ของชนชั้นนํา ราชสํานัก หรืออ่ืนใด ต�อประชาคมทางการเมือง เพราะอํานาจมีเพ่ือรับใช8พิธีกรรม 
เพ่ือสถาปนาความชอบธรรมทางการเมือง (Geertz, 1981) มาจากแนวคิดเทวราชท่ีมาจากศาสนาฮินดู 
และธรรมราชาท่ีมาจากศาสนาพุทธ ก�อให8เกิดแนวคิดจักรวาลวิทยา ที่เป5นนามธรรมสู�เครื่องมือ
รูปธรรมเพ่ือจัดระเบียบสังคม และสัมพันธ( เก่ียวข8อง กับกิจกรรมอ่ืน จํากัด     
 การถือกําเนิดรัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม�ของประเทศไทยนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
ด8านการเมือง (สมเกียรติ วันทะนะ, 2533: 33, 39) จากการกําหนดโครงสร8างและกระบวนการ
ทางการเมืองท่ีจัดการปกครองด8วยการแบ�งอํานาจหน8าท่ีของกลุ�ม องค(การ หน�วยงาน หรือสถาบัน สมัยใหม� 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล8าเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ีห8า ตามหลักการแบ�งอํานาจ การย8าย
อํานาจจากสถาบันขุนนางสู�สถาบันพระมหากษัตริย( ทําให8ประเทศไทยเป5นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย( 
(Absolutist State) ท่ีมีลักษณะสําคัญ  ประการแรก การรวมศูนย(อํานาจท่ีสถาบันพระมหากษัตริย( 
เป5นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย( (Absolute Monarchy) นับเป5นความเปลี่ยนแปลงท่ี
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เป5นรัฐศักดินา เป5นโครงสร8าง กระบวนการ ข้ันตอน รูปแบบ วิธีการ กําหนดความสัมพันธ( ปฏิสัมพันธ( 
หรืออ่ืนใด เพ่ือตอบโต8 ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ความเสื่อมสลายของระบบศักดินา
ตอนปลาย การใช8อํานาจมีแบบแผนเป5นระบบ มีการกําหนดแผนที่ทางภูมิศาสตร(แบบใหม�ท่ีใช8
ขอบเขตทางกายภาพเป5นตัวกําหนดความสัมพันธ(อํานาจรัฐแทนการใช8ขอบเขตภูมินิเวศวัฒนธรรม 
แทนมโนภาพของดินแดนในความสัมพันธ(กับอํานาจอันศักด์ิสิทธิ์ อันเป5นพ้ืนฐานการจัดการ
ความสัมพันธ(อํานาจของรัฐทั้งหลายในดินแดนสยามนับแต�อดีต (ธงชัย วินิจจะกูล, 2530: 135) 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีถือกําเนิดเป5นป�ญหา อุปสรรค วิกฤตการณ( และความตึงเครียด ท่ีก�อกําเนิดหลาย
ระดับ ท้ังภายในและภายนอก ส�วนกลางกับส�วนอ่ืน ระหว�างฐานะ ชนชั้น หรืออ่ืนใด สถาบันทาง
การเมืองและกระบวนการทางการเมืองแบบจารีต และแบบใหม�  
 ด8านเศรษฐกิจ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2533: 39) ความกดดันจากระบบทุนนิยมโลก
ภายหลังการจัดทําสนธิสัญญาเบาริงค(ใน พ.ศ. 2398 และสนธิสัญญาทํานองเดียวกัน ทําให8รัฐศักดินา
ท่ีกําหนดความสัมพันธ(ทางการผลิตจากการขูดรีดเสื่อมสลายลง การผูกขาดอํานาจทางเศรษฐกิจของ
ขุนนาง นับเป5นสาเหตุสําคัญท่ีทําให8ปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญ คือ การจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน(ใน 
พ.ศ. 2416 การเก็บค�าเช�า การเก็บส�วนมาเป5นเงินราชการและเงินค�ารัชชูปการท่ีภายหลังยกเลิกใน 
พ.ศ. 2481 นับเป5นการเปลี่ยนแปลงระบบจากเจ8าขุนมูลนายมาสู�รัฐที่มีพระมหากษัตริย(ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย(อย�างเป5นระบบ ระเบียบ และมีเอกภาพ ทํารายได8ให8กับสถาบันพระมหากษัตริย(
และประเทศอย�างมาก นายทุนจากตะวันตกมีบทบาทสําคัญต�อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจาก
การผลิต การค8า และการลงทุน ทั้งภายในประเทศและระหว�างประเทศ และแทนท่ีด8วยคนจีน
เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน ขยายตัว หรืออ่ืนใด จนควบคุมเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 ด8านสังคม การก�อกําเนิดรัฐสมัยใหม�ทําให8ประเทศไทยสร8างตัวตนหลากหลายรูปแบบ 
ต้ังแต�การสร8างประวัติศาสตร( สัญลักษณ( พิธีกรรม อุดมการณ( หรืออ่ืนใด ของกลุ�มอํานาจหลักหรือชน
ชั้นนําท่ีทําหน8าท่ีปกครอง แผ�ขยายอํานาจตามเขตแดนอํานาจของตนเพื่อสถาปนาชุมชนร�วมใน
จินตนาการ (imagine community) (Brass, 1991; Anderson, 1991) ความเป5นชาติของประเทศ
ไทยถือกําเนิดจากการประสานเชื่อมโยงกลุ�มชาติพันธุ(ท่ีมีความหลากหลาย และสร8างประวัติศาสตร( 
สัญลักษณ( พิธีกรรม หรืออ่ืนใด จากกลุ�มชาติพันธุ(ท่ีมีอํานาจเป5นหลัก แผ�ขยายอํานาจสู�การครอบงํา
วัฒนธรรมย�อยท่ีมีอยู�หลากหลายให8แปรสภาพกลายเป5นวัฒนธรรมหลัก ด8วยการใช8กลไกของรัฐ ท้ัง
จากระบบการศึกษา การศาสนา สื่อ กลไกการพัฒนา เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ( ท้ังการสนับสนุน
ส�งเสริมต�อสู8ระหว�างความเป5นชาติพันธุ(กับความเป5นชาติ เพื่อเป5นสังคมเชิงเดี่ยว (Monopoly 
Society) ในท่ีสุด (กฤษฎา บุญชัย, 2547: 30) การสร8างรัฐชาติท่ีก�อกําเนิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล8าเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ีห8า ทําให8ประเทศไทยผนึกกําลัง ปรับเปลี่ยน และขยายตัว (Fred 
W. Riggs, 1966: 110-112) การมีภารกิจของประเทศ (secular mission) ทําให8ประเทศไทยขยาย
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บทบาทตลอดหลายทศวรรษ ขณะท่ีการผสมกลมกลืนชาวต�างประเทศในไทย ท่ีสําคัญ คือ ชาวจีน มี
ต�อเนื่อง จากการสร8างรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล8าเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ีห8า สู�การสร8าง
ชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล8าเจ8าอยู�หัว รัชกาลท่ีหก 
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย(เป5นระบอบกษัตริย(
ภายใต8รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ใน พ.ศ. 2475 นํามาสู�การถือกําเนิดของ
รัฐธรรมนูญ ก�อกําเนิดสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญ คือ รัฐบาล และรัฐสภา แต�ความอ�อนแอของ
โครงสร8างส�วนล�าง (Infrastructure) ท่ีประกอบด8วยประชาชน นําไปสู�การช�วงชิงอํานาจภายในของ
โครงสร8างส�วนบน (Superstructure) ท่ีประกอบด8วยชนชั้นนําแนวจารีตหรืออนุรักษ(นิยมและชนชั้น
นําจากคณะราษฎรท่ีผันตัวเองจากชนชั้นกลางหรือป�ญญาชนหัวก8าวหน8าในระบบราชการ ระหว�าง 
พ.ศ. 2475 ถึง 2500 หรือระหว�างชนชั้นนําคณะราษฎรท่ีเป5นทหารกับพลเรือนด8วยกันเอง จนภายหลัง
การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ก�อกําเนิดคนกลุ�มใหม�ท่ีมีบทบาททางการเมือง จนการรัฐประหารของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต( ที่นําไปสู�การปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยมนับต้ังแต�ดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2501 นําไปสู�การฟwxนฟูสถาบันพระมหากษัตริย( การปฏิรูประบบราชการ 
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงสังคมเป5นวงกว8าง เป5นการปกครองระบอบ      
อํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) จากทหารกับขุนนางนักวิชาการ (Technocrat) ท่ีปกครอง 
มีการจัดต้ังหน�วยงานราชการท่ีสําคัญจํานวนมาก ที่สําคัญ คือ กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติ 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน มีการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยหลายแห�ง นํามาสู�การเปลี่ยนแปลงโครงสร8างสังคมการเมือง (political society) 
ภายหลังอย�างกว8างขวาง ท่ีสําคัญ คือ การขยายตัวของข8าราชการจํานวนกว�าสิบเท�าตัวสมัยจอมพล
ถนอม กิตติขจร การปฏิเสธการปกครองระบอบประชาธิปไตยท้ังรัฐธรรมนูญท่ีเป5นประชาธิปไตยและ
การเลือกต้ัง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกว�าสิบปy (พ.ศ. 2500-2516) นําไปสู�เหตุการณ(วันท่ี 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นับต้ังแต�บัดนั้นจนถึงป�จจุบัน ประเทศไทยมีการปกครองท่ีสลับกันระหว�าง
การปกครองแบบเผด็จการ ท่ีสําคัญ คือ ระหว�าง พ.ศ. 2519 ถึง 2522 พ.ศ. 2534 ถึง 2535 พ.ศ. 
2549 ถึง 2551 กับการปกครองแบบก่ึงประชาธิปไตย ท่ีสําคัญ คือ ระหว�าง พ.ศ. 2522 ถึง 2531 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่สําคัญ คือ ระหว�าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2549 ทําให8
การเมืองการปกครองประเทศไทยในป�จจุบันแบ�งออกเป5นสี่ระดับ คือ การเมืองท่ีมีความสัมพันธ(กับ
สถาบันพระมหากษัตริย( การเมืองท่ีเป5นความขัดแย8งระหว�างพลังในระบบราชการ (Bureaucratic 
Force) กับพลังนอกระบบราชการ (Ex-Bureaucratic Force) การเมืองของนักการเมืองท่ีมี
ความสัมพันธ(กับการคอรัปชันและการซ้ือเสียง และการเมืองภาคพลเมือง (ธโสธร ตู8ทองคํา, 2556: 
77-78)         
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 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม เป5นไปอย�างต�อเนื่องนับตั้งการทําสนธิสัญญาเบาริงค(ที่ก�อให8เกิดความเปลี่ยนแปลง
ระดับมหภาค เป5นวงกว8าง แม8มีแนวคิดอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ ทุนนิยมโดยรัฐ (State Corporatism) ตาม
แนวคิดชาตินิยม (Nationalism) ของจอมพล ป. พิบูลสงครามมีผลต�อเศรษฐกิจเป5นระยะ การดํารง
ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต( (พ.ศ. 2501-2506) นับเป5นช�วงเวลาเปลี่ยนผ�านท่ี
สําคัญภายหลังการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ใน พ.ศ. 2504 
ก�อกําเนิดเป5นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Liberalism) เป5นจุดตัดท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ภายใต8อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาท่ีต�อเนื่องมาถึงป�จจุบัน ด8วยการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน (infrastructure) 
ท่ีสําคัญ คือ ถนน ไฟฟZา ประปา โทรศัพท( และระบบรางในภายหลัง การพัฒนาอุตสาหกรรม ช�วงแรก 
เป5นอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข8า (import substitution industrialization : ISI) ฉบับท่ีหนึ่ง
ถึงสาม (พ.ศ. 2504-2519) เป5นอุตสาหกรรมที่เน8นทุนเข8มข8น (Capital Intensive Industry) 
มากกว�าแรงงานเข8มข8น (Labor Intensive Industry) และอุตสาหกรรมเพ่ือการส�งออก (Export 
Oriented industrialization: EOI) ฉบับท่ีสี่เป5นต8นมา (พ.ศ. 2520-ป�จจุบัน) นําไปสู�การปรับ
โครงสร8างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากผลิตหรือการส�งออกสินค8าเกษตรกรรมไม�ก่ีชนิด ท่ีสําคัญ 
คือ ข8าว ไม8สัก ยางพารา เป5นหลากหลายชนิด ท่ีสําคัญ คือ น้ําตาล มันสําปะหลัง ปอ ฝZาย น้ํามันปาล(ม 
ประมง หรืออ่ืนใด แต�ไทยต8องเผชิญกับป�ญหาทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ(น้ํามันใน พ.ศ. 2516 และ 
2522 การส�งออกสินค8าอุตสาหกรรมท่ีมีเป5นจํานวนมาก ทําให8มีการจัดต้ังคณะกรรมการร�วมภาครัฐ
และเอกชนใน พ.ศ. 2524 เป5นความร�วมมือระหว�างกัน ความตกตํ่าและซบเซาทางเศรษฐกิจใน
ทศวรรษท่ี 2520 การย8ายฐานการผลิตของญ่ีปุIนมาท่ีประเทศไทยภายหลังการประชุมพลาซาแอคคอร(ด 
ท่ีนิวยอร(กระหว�างสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุIนเพราะการเพ่ิมของต8นทุนการผลิตของญ่ีปุIน ทําให8เศรษฐกิจ
เติบโตอย�างมากในทศวรรษที่ 2530 เป5นตัวเลขสองตัว (Double Digit) เป5นเวลาหลายปy (พ.ศ. 
2531-2533) เกิดนักลงทุนใหม�จํานวนมาก จากธุรกิจโทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย( การเงินการธนาคาร 
และท่ีเกี่ยวข8อง ทําให8คาดหมายถึงการเป5นประเทศอุตสาหกรรมใหม� (Newly Industrialized 
Countries: NICs) (ธโสธร ตู8ทองคํา, 2556: 79)         
 พัฒนาการของความสัมพันธ(ระหว�างการเมืองกับเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มาจากชนชั้นนําทางการเมืองปรารถนาฐานอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ส�วนหนึ่งมาจากแนวคิดชาตินิยม (Nationalism) สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 
นําไปสู�การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก การมีความสัมพันธ(กับนักธุรกิจท่ีส�วนใหญ�เป5นเชื้อสายจีน      
ท่ีสําคัญ นับตั้งแต�ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่กลุ�มทุนคนจีนขยายตัวอย�างมาก ทําให8เป5น
ความสัมพันธ(แบบอุปภัมภ( ท่ีสําคัญกับกลุ�มราชครู ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาเป5นจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต( นายกรัฐมนตรี ท่ีมีการกําหนดการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม ทําให8ระบบเศรษฐกิจ
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เป5นเสรีนิยมตามแนวทางของธนาคารโลกและสหรัฐอเมริกาท่ีมีบทบาทสําคัญชวงสงครามเย็น ทําให8
กลุ�มนักธุรกิจท่ีเป5นเชื้อสายจีนมีความสัมพันธ(แบบอุปถัมภ( ท่ีสําคัญกับกลุ�มสี่เสา นับเป5นจุดเริ่มต8นท่ี
สําคัญของกลุ�มทุนธนาคารท่ีมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน 
ท่ีทําให8ระบบเศรษฐกิจมหภาคเปลี่ยนแปลงอย�างกว8างขวาง เป5นพลวัต และต�อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองภายหลังเหตุการณ(วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทําให8การเมืองเป�ดกว8าง ทําให8
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 เป5นประชาธิปไตย มีการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2518 ทําให8
กลุ�มทุนมีบทบาทสําคัญต�อการเมืองไทยด8วยการสนับสนุนนักการเมือง พรรคการเมือง หรืออ่ืนใด 
ด8วยการลงสมัครรับเลือกต้ัง หรืออ่ืนใด และเม่ือชนะการเลือกต้ัง จัดต้ังรัฐบาล นโยบายสาธารณะท่ี
รัฐสภาเห็นชอบส�วนสําคัญล8วนแล8วแต�เอ้ืออํานวยผลประโยชน(ทางเศรษฐกิจกับกลุ�มทุน จากการกําหนด
นโยบายสาธารณะจากขุนนางนักวิชาการ ที่เน8นการเจริญเติบโตมากกว�าการกระจายรายได8 เน8น
ภาคอุตสาหกรรม เมือง และชนชั้นกลาง มากกว�าภาคเกษตรกรรม ชนบท และคนระดับล�าง ทําให8
ช�องว�างระหว�างชนชั้นจากรายได8เพิ่มสูงตามลําดับ การยอมรับบทบาทของกลุ�มทุนท่ีสําคัญ คือ 
การจัดต้ังคณะกรรมการร�วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ใน พ.ศ. 2524 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท( 
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2523-2531)   
 ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน( ทําให8ประเทศไทยมีแนวโน8มก8าวสู�รัฐตลาด (State as 
Market) นับตั้งแต�ภายหลังสงครามเย็นสู�โลกาภิวัตน( นับตั้งแต�สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2531 ถึง 2534) ความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน(ท่ีเน8นการมีส�วนร�วม
ทางการเมืองเป5นส�วนสําคัญสร8างสรรค(ประชาธิปไตย การจรรโลงประชาธิปไตย (Democratization) 
นําไปสู�ความเข8มแข็งของประชาธิปไตย (Consolidating Democracy) เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย
ในท่ีสุด แต�การรัฐประหารวันที่ 23 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2534 ของคณะรักษาความสงบเรียบร8อย
แห�งชาติในประเทศไทย (รสช.) นับเป5นปรากฏการณ(สําคัญท่ีเป5นการท8าทายการจัดระเบียบโลกใหม�
ของสหรัฐอเมริกานําไปสู�การคัดค8านจากนานาอารยประเทศ ความพยายามสืบทอดอํานาจของคณะ
รัฐประหาร เป5นท่ีมาของเหตุการณ(พฤษภาทมิฬ ระหว�างวันท่ี 17 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
นําไปสู�การปฏิรูปการเมืองนับต้ังแต� พ.ศ. 2535 เป5นรูปธรรมอย�างเด�นชัดสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี จนเป5นท่ีมาของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพ่ือสร8างความเข8มแข็ง
ให8สถาบันทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ พรรคการเมือง รัฐสภา และรัฐบาล การตรวจสอบและถ�วงดุล
ของสถาบันทางการเมือง นําไปสู�การจัดต้ังองค(การอิสระ ท่ีสําคัญ คือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู8ตรวจการแผ�นดินรัฐสภา 
และการเพิ่มอํานาจให8กับประชาชนด8วยการประชาธิปไตยทางตรงมาใช8 คือ การริเริ่มกฎหมาย 
ประชามติ ประชาพิจารณ( การถอดถอนผู8ดํารงตําแหน�งทางการเมือง การกําหนดให8การเลือกต้ังเป5น
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หน8าท่ีแทนสิทธิ ทําให8มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย�างกว8างขวาง นับเป5นป�จจัยทางการเมือง
ท่ีสําคัญ 
 แต�ป�ญหาทางเศรษฐกิจ จากการดําเนินการ ปฏิบัติการ พฤติการณ( ท่ีเป5นความสัมพันธ( 
ปฏิสัมพันธ( หรืออ่ืนใด ท่ีเป5นพลวัต ต�อเนื่อง เป5นพัฒนาการท่ีเพ่ิมความเข8มข8นของการแนวคิดเสรี
นิยมใหม� (neo-liberalism) ที่มีต�อประเทศไทย ก�อตัวนับตั้งแต�สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
นายกรัฐมนตรี จากการจัดต้ังวิเทศธนกิจท่ีกรุงเทพฯ (Bangkok International Banking Facilities: 
BIBF) จนเป�ดกิจการใน พ.ศ. 2536 สมัยนายอานันท( ป�นยารชุน ท่ีเป5นเสรีทางเศรษฐกิจ ลดการ
ผูกขาด การปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษี การกําหนดนโยบายสาธารณะทางเศรษฐกิจท่ีต�อเนื่อง
สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ท่ีสําคัญ คือ 
การต�อสู8กับการเก็งกําไรค�าเงินของกองทุนประเภทเฮดฟ�นด( (Hedge Fund) ของประเทศไทย ทําให8
ประเทศไทยสูญเสียเงินมากว�า 30000 ล8านดอลลาร(สหรัฐอเมริกา ก�อให8เกิดป�ญหาการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด ป�ญหาการลงทุนในธุรกิจที่ไม�ก�อให8เกิดผลผลิตจริง ป�ญหาหนี้ต�างประเทศ และป�ญหา
นโยบายอัตราการแลกเปลี่ยน (จันทณา กระแสร(แสน, 2541: 132-133) เป5นท่ีมาของวิกฤตการณ(
ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ก�อให8เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จากการลาออกจากตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย 
ทําให8ประเทศไทยรับความช�วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว�างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) ท่ีมีนโยบายการเป�ดเสรีทางเศรษฐกิจ (Liberalization) ความมีเสถียรภาพ (Stabilization) 
การลดกฎระเบียบ (Deregulation) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) นําไปสู�การออก
กฎหมายจํานวน 11 ฉบับ ความล8มเหลวจากการป�ญหาวิกฤตการณ(ทางเศรษฐกิจ นําไปสู�ป�ญหา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย�างกว8างขวาง นับเป5นป�จจัยทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ   
 ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยก�อให8เกิดแนวคิดบรรษัทประเทศไทย (Thailand Inc.) 
(ชัยอนันต( สมุทวณิช, 2544) จากบทบาทของทุน คือ ทุนข8ามชาติและทุนชาติท่ีก8าวสู�ทุนข8ามชาติ 
มีบทบาททางการเมืองสูง ภายหลังการล�มสลายของกลุ�มทุนธนาคาร (พ.ศ. 2504-2540) ภายหลัง
วิกฤตการณ(ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 แทนท่ีด8วยกลุ�มทุนสื่อสาร ถึงจุดสูงสุดจากการจัดต้ังพรรค
ไทยรักไทยใน พ.ศ. 2541 นํามาสู�ชัยชนะในการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2544 และจัดต้ังเป5นรัฐบาลระหว�าง 
พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2549 นําประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด จากความเปลี่ยนแปลง
ของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของประเทศ นับเป5นกระบวนทัศน(ท่ีเปลี่ยนแปลง (Paradigm 
Shift) อย�างโดดเด�น ส�งผลต�อความเปลี่ยนแปลงเป5นวงกว8าง ก�อให8เกิดการตลาดทางการเมือง 
(Political Marketing) นับต้ังแต�การกําหนดให8พรรคการเมืองต8องวางตําแหน�ง (Positioning) ให8
เหมาะสมกับตําแหน�งแห�งท่ี (niche) การกําหนดพรรคการเมืองและนโยบายให8เสมือนหนึ่งเป5นสินค8า 
(product) ที่นําเสนอ ประชาชนที่ออกเสียงลงคะแนน (voter) เป5นผู8บริโภค (consumers) ท่ีมี
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เหตุผลตามหลักทางเลือกสาธารณะ (public choice) มีการนําหลักการการตลาด 4P ท่ีประกอบด8วย 
สินค8า (Product) ราคา (Price) ช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) และการส�งเสริมการตลาด 
(Promotion) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร(และกลยุทธ(ที่มีการประยุกต(ใช8ทางการเมืองอย�างกว8างขวาง 
การปรับปรุงการบริหารราชการแผ�นดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบต�อความต8องการของ
ประชาชนในฐานะผู8บริโภค ทําให8การปรับเปลี่ยนบทบาทรัฐมีความสําคัญ แต�การเป�ดกว8างทาง
การเมือง นํามาสู�ความล8มเหลวและป�ญหาของประชาธิปไตยภายหลังชัยชนะของพรรคไทยรักไทยซ่ึง
มีนโยบายและแนวทางประชานิยมและเสรีนิยมใหม�ในการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 และ 2548 
จนก�อให8เกิดคําถามถึงการเป5นอุปสรรคสําคัญต�อการพัฒนาการของประชาธิปไตยท้ังผลประโยชน(ทับซ8อน 
การฉ8อราษฎร(บังหลวง การสร8างคะแนนนิยมจากรากหญ8า นับเป5นสาเหตุหนึ่งท่ีนํามาสู�การรัฐประหาร
ในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ทําให8ระบอบการปกครองของประเทศไทยไม�เป5นท่ียอมรับจาก
นานาประเทศ แต�ความขัดแย8งทางการเมืองท่ีต�อเนื่องทําให8สภาพการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงอย�าง
กว8างขวาง จนกลายเป5นที่มาของป�ญหาทั้งความรุนแรง บทบาทของรัฐสภา ศาล กองทัพ และ
องค(การตามรัฐธรรมนูญท่ีต�อเนื่องภายหลัง   
 ความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดส�วนใหญ�มีมุมมองท่ีมีจุดเน8นจากป�จจัยภายนอก
ท่ีมีผลต�อการปรับเปลี่ยนประเทศภายในผ�านการพรรณนา อธิบาย วิเคราะห( และสังเคราะห( จํานวนหนึ่ง 
แต�การพิจารณาความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดท่ีมีจุดเน8นจากป�จจัยภายในมีงานจํานวนน8อย 
จึงเป5นท่ีน�าสนใจว�าความเปลี่ยนผ�านประเทศไทย จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีมีจุดเน8นจากความเปลี่ยนแปลง
ของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองกรณีประเทศไทยท่ีเสมือนหนึ่งเป5นการจัดการทางการเมือง
จากการครอบครองของกลุ�มทุนเป5นอย�างไร นับต้ังแต�บริบท เนื้อหาสาระ และผลกระทบการเปลี่ยน
ผ�านท่ีมีต�อความเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เป5นท่ีมาการวิจัยนี้ 
 
2. คําถามวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีมีจุดเน8นท่ีสถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน8าพรรคไทยรักไทย นายกรัฐมนตรี 
(พ.ศ. 2544-2549) แบ�งออกเป5นสามส�วน ดังต�อไปนี้ 

2.1 บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดเป5นอย�างไร 
2.2 เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดเป5นอย�างไร 
2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดเป5นอย�างไร 

 
 
 



9 

3. วัตถุประสงค%การวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีวัตถุประสงค(ท่ีสําคัญ

สามประการ ประกอบด8วย 
3.1 เพ่ือศึกษาบริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
3.2 เพ่ือศึกษาเนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
3.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีขอบเขตการศึกษา
แบ�งออกเป5นสองด8าน ประกอบด8วย ขอบเขตด8านเนื้อหา และด8านเวลา  

4.1 ด8านเนื้อหา แบ�งออกเป5นสามด8าน ประกอบด8วย 
4.1.1 บริบทการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป5นการอธิบายและ

วิเคราะห(บริบทท่ีเป5นสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยท่ีนับต้ังแต�ภายหลังสงครามเย็น 
ยุคโลกาภิวัตน( (Globalization) นับต้ังแต� พ.ศ. 2533 หรือทศวรรษท่ี 1990 เน8นความเปลี่ยนแปลง
จากบริบทภายนอก ด8านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และบริบทภายใน ด8านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม  

4.1.2 เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป5นการ
อธิบายและวิเคราะห(การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยท่ีมีหน�วยการวิเคราะห( (Unit of 
Analysis) ที่กลุ�ม หน�วยงาน องค(การ หรือสถาบัน หรืออื่นใด ของสถาบันทางการเมืองและ
กระบวนการทางการเมือง ประกอบด8วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ 
และประชาสังคม ท่ีเป5นการกระทํา ความสัมพันธ( ปฏิสัมพันธ( ความเปลี่ยนแปลง เป5นพลวัตของตัว
แสดงท่ีสําคัญ จากช�วงรัฐชาติ ท่ีสําคัญ นับต้ังแต�ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
ถึงก�อนการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 สู�รัฐตลาด นับต้ังแต�การเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 ถึงการ
รัฐประหารใน พ.ศ. 2549   

4.1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป5นการอธิบาย
และวิเคราะห(ความเปลี่ยนแปลงก�อให8เกิดผลกระทบท่ีมีต�อสถาบันและกระบวนการทางการเมือง 
นับต้ังแต�ภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 ถึงการรัฐประหารใน พ.ศ. 2557 ท่ีความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองสู�รัฐตลาดลดลง  

4.2 ด8านเวลา เป5นการศึกษาช�วงเวลาท่ีการก�อตัวของรัฐตลาดก8าวสู�จุดสูงสุด จากบทบาท
ของทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง นับต้ังแต� พ.ศ. 2544 ท่ีต�อเนื่องถึง พ.ศ. 2549 และมีผล
ต�อเนื่องมาภายหลัง 



10 

5. ข)อตกลงเบ้ืองต)น 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีข8อตกลงเบื้องต8นท่ีสําคัญ 
จากแนวคิดท่ีรัฐตลาด คือ ประชาคมทางการเมืองท่ีประกอบด8วยดินแดน อํานาจอธิปไตย ประชากร 
และรัฐบาล ใช8ทุนนิยมเป5นกลไกขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง แสดงถึงตัวแสดงท่ีเป5นตัวแทนของทุนนิยม 
ท่ีสําคัญ กลุ�มทุน และความหมายของรัฐท่ีสําคัญ คือ สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ทําให8
งานวิจัยศึกษาความเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติจากสถาบันและกระบวนการทางการเมือง ท่ีประกอบด8วย 
พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม ท่ีมาจากการขับเคลื่อน
ของกลุ�มทุนทําให8เป5นรัฐตลาด กําหนดหน�วยวิเคราะห( (Unit of Analysis) เป5นระดับองค(การ เป5นกลุ�ม 
องค(การ หน�วยงาน สถาบัน เพื่อให8เนื้อหาภายในมีขอบเขตการวิจัยชัดเจน จากพรรคการเมืองท่ี
เจ8าของทุนมีบทบาทภายในพรรคนํามาสู�การกําหนดแนวคิดการตลาดทางการเมือง มาใช8ในการ
เลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 และ 2548 อย�างกว8างขวาง การจัดต้ังรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ทางการเมืองมากท่ีสุด เสมือนหนึ่งเป5นประธานกรรมการบริษัท (Chief Executive Officers: CEOs) 
ลดการต�อรองทางการเมืองของกลุ�มการเมืองและพรรคการเมือง นําไปสู�การปรับคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง 
ท่ีมีนโยบายกําหนดนโยบายประชานิยม (populism) และเสรีนิยมใหม� (neo-liberalism) ท่ีกําหนด
เป5นนโยบายสาธารณะ (public policy) รัฐสภาที่ทําหน8าที่เสมือนหนึ่งเป5นแหล�งผลิตนโยบาย
สาธารณะและเพ่ิมความชอบธรรมให8รัฐบาล และระบบราชการท่ีมีการปฏิรูประบบราชการอย�างต�อเนื่อง
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ของรัฐบาล ทําให8กลุ�ม หน�วยงาน องค(การ หรือสถาบัน มีเชื่อมโยงจาก
การกระทํา ความสัมพันธ( ปฏิสัมพันธ( ความเปลี่ยนแปลง ท่ีเป5นพลวัตของตัวแสดงเหล�านี้ระหว�างกัน 
และกระบวนการทางการเมือง จากการเลือกต้ัง ท่ีเน8นการตลาดทางการเมือง และประชาสังคม ท่ีมี
ความเปลี่ยนแปลงอย�างกว8างขวาง 
 
6. ข)อจํากัดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาดมุ�งเน8นการศึกษาเพ่ือ
การอธิบายและการวิเคราะห(การเมืองการปกครองภายในประเทศเฉพาะสถาบันทางการเมืองผ�าน
ตัวแสดงท่ีสําคัญ ประกอบด8วย พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ และกระบวนการ
ทางการเมือง ที่สําคัญ คือ การเลือกตั้ง ประชาสังคมของประเทศไทย ท่ีเป5นส�วนสําคัญต�อการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ไม�มีการศึกษาเนื้อหาจาก (1) สถาบันทางการเมืองอ่ืน 
ท่ีสําคัญ คือ กองทัพ ศาล องค(การตามรัฐธรรมนูญท่ีสําคัญ คือ ตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ผู8ตรวจการแผ�นดินรัฐสภา หรือ
อ่ืนใด ในฐานะตัวแสดงอิสระท่ีมีบทบาทสําคัญ (2) กระบวนการทางการเมืองอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ ความรุนแรง
ทางการเมือง และการมีส�วนร�วมทางการเมืองอ่ืน และ (3) รัฐตลาดในความหมายท่ีเป5นรัฐในบริบท
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และสภาพแวดล8อมระหว�างประเทศทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือทางธุรกิจระหว�าง
ประเทศ  
 
7. นิยามศัพท%เฉพาะ 
 รัฐชาติ คือ องคาพยพที่ประกอบเป5นประชาคมทางการเมืองท่ีประกอบด8วย ดินแดน 
ประชากร อํานาจอธิปไตย รัฐบาล ท่ีประชาชนหรือผู8คนภายในรัฐมีความภักดีและความผูกพันจาก
เชื้อชาติ ประวัติศาสตร( ความเป5นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรืออ่ืนใด ร�วมกัน 
เป5นโครงสร8างท่ีหมายถึงองค(ประกอบสําคัญท่ีประกอบเป5นองคาพยพของประเทศไทย ท่ีเน8นท่ีสถาบัน
ทางการเมือง ประกอบด8วย พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ และกระบวนการ
ทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ การเลือกต้ัง ท่ีเก่ียวข8องหรือสัมพันธ(กับประชาสังคม 

 รัฐตลาด คือ ประชาคมทางการเมืองท่ีประกอบด8วยดินแดน อํานาจอธิปไตย ประชากร 
และรัฐบาล ใช8ทุนบนพ้ืนฐานแนวคิดทุนนิยมเป5นกลไกขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ท่ีมีจุดสูงสุดสมัย 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544-2549) หัวหน8าพรรคไทยรักไทย และพรรคไทยรักไทย 
จากแนวคิดประชานิยม ก�อให8เกิดความเปลี่ยนแปลงในสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองท่ี
เสมือนหนึ่งเป5นตัวแทนของรัฐ ท่ีสําคัญ ประกอบด8วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล 
ระบบราชการ และประชาสังคม ก�อให8เกิดความเปลี่ยนแปลงประเทศเป5นภาพรวม 

 ความแตกต�างระหว�างรัฐชาติกับรัฐตลาดท่ีสําคัญ คือ รัฐชาติเป5นรัฐท่ีมีจุดเน8นท่ีการเมือง
และความม่ันคง ขณะท่ีรัฐตลาดมีจุดเน8นด8านเศรษฐกิจและธุรกิจที่ทุนมีบทบาทขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลง 
 
8. ประโยชน%ท่ีคาดว5าจะได)รับ 

8.1 ทําให8ทราบถึงบริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด และ
ผลกระทบและแนวโน8มภายหลังความเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

8.2 ทําให8ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติ
สู�รัฐตลาด 

8.3 ทําให8ได8ข8อมูลที่ครบถ8วนและรอบด8านที่นํามาสู�การกําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี
ความเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด จากข8อค8นพบ 

8.4 ข8อค8นพบท่ีได8นําไปสู�การอธิบายความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดท่ีขับเคลื่อน
จากทุน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง  
  
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด แบ�งบทท่ี 2 วรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข'อง แบ�งออกเป(นสี่ส�วน ประกอบด'วย มีแนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญ ประกอบด'วย (1) แนวคิด
ทฤษฎี ประกอบด'วย รัฐชาติ ทุนนิยม โลกาภิวัตน4 รัฐตลาด การตลาดทางการเมือง และประชานิยม 
(2) จากแนวคิดทฤษฎีสู�กรอบการวิจัย เป(นการนําแนวคิดทฤษฎีมาอธิบายและวิเคราะห4เพ่ือประยุกต4ใช'ใน
งานวิจัย (3) กรอบการวิจัย (Conceptual Framework) ที่นําโจทย4วิจัย วัตถุประสงค4การวิจัย 
แนวคิดทฤษฎี หรืออ่ืนใด มาสรุปรวบยอดความคิดเพื่ออธิบายและวิเคราะห4เนื้อหาการวิจัย และ 
(4) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข'อง 
  
1. แนวคิดทฤษฎี 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป(นการวิจัยท่ีมาจาก
การปรับเปลี่ยนของประเทศไทยท่ีมีมาแต�อดีตจากรัฐจารีตสู�รัฐชาติท่ีมีแนวโน'มเปลี่ยนแปลงไปสู�อนาคต 
ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถือกําเนิดปLจจุบันและส�งต�อสู�อนาคต ทําให'มีแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข'อง
จัดแบ�งออกเป(นหกกลุ�ม ประกอบด'วย รัฐชาติ ทุนนิยม โลกาภิวัตน4 รัฐตลาด การตลาดทางการเมือง 
และประชานิยม 

 1.1 รัฐชาติ 
  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในโลกตะวันออกส�งผลต�อการถือกําเนิด

ของและก�อตัวเป(นรัฐชาติหรือรัฐประชาชาตินับต้ังแต�อดีตท่ีจีนนับเป(นรัฐชาติท่ีสําคัญนับต้ังแต�สมัยจิ๋น
ซีฮ�องเต'ที่รวบรวมแผ�นดินจนนําไปสู�การสถาปนารัฐชาติแห�งแรก เพราะมีองค4ประกอบท้ังดินแดน 
ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล อย�างครบถ'วน แต�เป(นรัฐชาติในโลกตะวันออกหรือรัฐชาติสมัย
โบราณหรือสมัยจารีต แต�รัฐชาติสมัยใหม�หรือรัฐสมัยใหม�ถือกําเนิดในโลกตะวันตกนับตั้งแต�
คริสต4ศตวรรษท่ี 20 ท่ีต�อเนื่องถึงปLจจุบัน นับเป(นประดิษฐกรรมทางการเมืองการปกครองของมนุษย4
ในยุโรปนับต้ังแต�คริสต4ศตวรรษที่ 17 ที่มีญาณวิทยาที่มีรัฐชาติเป(นศูนย4กลาง (epistemology of 
state-centrism) (Brenner, 1999: 45-46) ที่เน'นถึงอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (territorial 
sovereignty) ความเป(นชาติ ความเป(นพลเมือง วัฒนธรรมและสังคมไว'ภายในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร4
ของรัฐ (ฐิรวุฒิ เสนาคํา, 2550: 24) แตกต�างจากอดีตท่ีเป(นพรมแดนทางประวัติศาสตร4และวัฒนธรรม
มากกว�าภูมิศาสตร4 (พิพัฒน4 กระแจะจันทร4, 2550: 6) ทําให'รัฐเป(นอิสระ เป(นธรรมชาติ เสมือนรัฐ ชาติ 
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และสังคม เป(นสิ่งเดียวกัน (Wimmer and Sciller, 2002: 301-334; Pries, 2005: 167-190) รัฐชาติ
หรือรัฐประชาชาติ (Nation State) (ธโสธร ตู'ทองคํา, 2553: 29-40) ท่ีมีความหมายในปLจจุบันจึงมี
ความหมายถึงประชาคมทางการเมืองท่ีประกอบด'วย ดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย รัฐบาล ท่ี
ประชาชนภายในสังคมการเมืองมีความผูกพัน จงรักภักดี ด'วยสาเหตุและเง่ือนไขทางประวัติศาสตร4 
ความเป(นมา เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรืออ่ืนใด ร�วมกัน  

  การทรงพลังของรัฐชาติสะท'อนจากการครอบงํา สั่งการ บงการ ควบคุม ประชาชน
หรือพลเมืองภายในรัฐอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับเป(นประดิษฐกรรมทางการเมืองของ
สังคมมนุษย4ท่ีมีอํานาจมากท่ีสุด (เชิดศักด์ิ ตรีรยาภิวัตน4, 2550: 6) เพราะรัฐสมัยใหม�อ'างถึงภารกิจ
ด'านความอยู�รอดปลอดภัยของรัฐ ความม่ันคงของรัฐ ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และเกียรติภูมิของชาติ 
เพ่ือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทําให'ครอบงําสังคม (ชัยอนันต4 สมุทวณิช, 2535: 276) นําไปสู�การ
ควบคุมทรัพยากรทุกรูปแบบท่ีมีอยู�ภายในอาณาเขตของรัฐ (Nandy, 1997: 246-267) ทําให'ต'องมี
ตัวแทนรัฐในลักษณะของสถาบันหรือองค4การเพ่ือทําหน'าท่ีบริหารจัดการ (เชิดศักด์ิ ตรีรยาภิวัตน4, 
2550: 7) รัฐจึงเป(นมายาคติท่ีเป(นชุมชนในจินตนาการ (imagine community) (เบน แอนเดอร4สัน, 
2552) เพ่ือปฏิบัติการทางอํานาจ รัฐตามแนวคิดของแมกซ4 เวเบอร4 จึงเป(นตัวแทน (agency) ท่ีผูกขาด
การใช'ความรุนแรงเพ่ือยุติความขัดแย'งโดยชอบด'วยกฎหมาย (legitimate violence) (นิติ ภวัครพันธุ4 
และสุกัญญา เบาเนิด, 2550: 106-107) เพราะรัฐเป(นตัวแทนของสังคมท่ีได'รับอํานาจโดยชอบธรรม
จากศูนย4กลางอํานาจทางการเมือง (central political authority) (Ernst Geliner, 1983: 3; 
Geertz, 2004: 579) การดํารงอยู�ของรัฐเป(นไปโดยกลไกอํานาจทางการเมืองหรือเครื่องมือทางการเมือง 
(political apparatus) ท่ีหมายรวมถึงสถาบันทางการเมือง (political institutions) และกระบวนการ
ทางการเมือง (Polical Process) ท้ังหลาย   

  สถาบันทางการเมือง (Political institutions) หมายถึงแบบแผนท่ีสะสมจาก
พฤติกรรมทางการเมือง เป(นกฎเกณฑ4 กติกา บรรทัดฐาน ระเบียบปฏิบัติทั้งหลาย มีโครงสร'าง 
กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ ข้ันตอน ท่ีทําหน'าท่ีจัดสรรแบ�งปLนสิ่งท่ีมีคุณค�าทางสังคมตามอํานาจ
หน'าท่ีและภารกิจ และมีการกระทําความสัมพันธ4 ปฏิสัมพันธ4 กับกิจกรรมและการมีส�วนร�วมของกลุ�ม 
องค4การ หน�วยงาน หรืออ่ืนใด (คณะกรรมการกลุ�มปรับปรุงชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการ
เมืองไทย, 2525: 4) คุณสมบัติของสถาบันทางการเมือง ประกอบด'วย (Huntington, 1968: 12-24) 
(1) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) มาจากอายุท่ีมีความต�อเนื่องของสถาบัน (Chronological 
age) อายุรุ�นของผู'นํา (general age) และการทําหน'าท่ีขององค4การ (organization's age) (2) ความ
สลับซับซ'อน (Complexity) มีการแบ�งงานกัน (division of labor) ตามความชํานาญเฉพาะด'าน 
(specialization) (3) ความเป(นอิสระ (Autonomy) (4) ความเป(นปtกแผ�น (Coherence)  
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  สถาบันทางการเมือง แบ�งออกเป(นสามประเภท ประกอบด'วย (1) สถาบันทาง
การเมืองแบบจารีต เป(นสถาบันทางการเมืองแบบด้ังเดิมท่ีให'ความสําคัญกับชนชั้นนําในการปกครอง 
ปฏิเสธการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน (2) สถาบันทางการเมืองแบบสถาบันบริหาร 
(administrative institutions) ประกอบด'วยรัฐบาลและระบบราชการ และ (3) สถาบันทางการเมือง
ท่ีเก่ียวข'องกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน ท่ีสําคัญ คือ พรรคการเมือง กลุ�มผลประโยชน4 
นับเป(นสถาบันทางการเมืองท่ีมีส�วนสําคัญต�อพัฒนาการทางการเมือง เป(นส�วนสําคัญต�อการส�งเสริม
สนับสนุนความเป(นสถาบันทางการเมืองท่ีแท'จริง สถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญ คือ รัฐบาล รัฐสภา 
ศาล และระบบราชการ เพื่อใช'อํานาจเหนือดินแดนของตน โดยมีระบบกฎหมายรองรับ และมี
ความสามารถในการใช'กําลัง (force) ในการดําเนินนโยบายให'ลุล�วงเป(นผลสําเร็จ (Giddens, 1994: 
309) หรือข'อเสนอท่ีว�ารัฐถือกําเนิดข้ึนเพราะความแตกต�างทางชนชั้นในสังคม หากเป(นแนวคิดมาร4ก
ซิสต4ก็มองว�าในสังคมหนึ่งประกอบด'วยชนชั้นผู'ปกครองกับชนชั้นผู'ถูกปกครอง ชนชั้นผู'ปกครองหรือ
ชนชั้นนายทุนเป(นชนชั้นท่ีเอาเปรียบและได'ประโยชน4จากสังคม ส�วนชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นผู'ถูก
ปกครองเป(นชนชั้นท่ีถูกเอาเปรียบทางสังคม และการปฏิวัติเป(นความเปลี่ยนแปลงจากโครงสร'าง
ส�วนล�างท่ีต'องการเปลี่ยนแปลงโครงสร'างส�วนบน หรือแนวคิดของออพเพนเฮม (Oppenheimer) 
ท่ีว�าคนกลุ�มหนึ่งมีชัยชนะเข'าปกครองคนอีกกลุ�มหนึ่ง (Boottomore, 1979: 70-71) แต�แนวคิด
ข'างต'นอาจไม�เหมาะสมและสอดคล'องกับการนิยามรัฐในปLจจุบันท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็ว 

  กระบวนการทางการเมือง (Political Process) (จุมพล หนิมพานิช, 2541: 8-18) 
เป(นความสัมพันธ4 ปฏิสัมพันธ4 ความเปลี่ยนแปลง ท่ีมีความต�อเนื่อง ไม�มีจุดเริ่มต'นและสิ้นสุด ระหว�าง
สถาบันทางการเมืองกับกลุ�มทางสังคม (Easton, 1953: 172) กระบวนการทางการเมืองมี
ความสัมพันธ4กับตัวแสดง ท่ีแบ�งออกเป(นสองกลุ�ม คือ คนกลุ�มน'อยท่ีเป(นผู'ปกครอง และคนส�วนใหญ�ท่ี
เป(นผู'ใต'ปกครอง แม'ประชาชนส�วนใหญ�เฉ่ือยชาทางการเมือง แต�มีบทบาททางการเมืองท่ีภาวะผู'ตาม
มีอํานาจและอิทธิพลท่ีส�งผลกระทบต�อแบบแผนผู'นําหรือผู'ปกครอง กระบวนการทางการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีสําคัญ คือ การมีส�วนร�วมทางการเมือง เปwาหมายของตัวแสดง คือ การใช'อํานาจใน
ฐานะเปwาหมาย และอํานาจในฐานะท่ีเป(นวิธีการหรือเป(นเครื่องมือ ท่ีสําคัญ คือ สนองตอบต�อความ
ต'องการหรือผลประโยชน4ของกลุ�ม การใช'อํานาจแบ�งออกเป(นสองรูปแบบ คือ อํานาจชักชวน ท่ี
ประกอบด'วย ความคาดหวัง ข'อเสนอ การให'ข'อมูลข�าวสาร และการโฆษณาชวนเชื่อ และอํานาจ
กดดัน ท่ีประกอบด'วย การใช'กําลัง การอกคําสั่ง การสร'างสถานการณ4 และการต�อรอง ท่ีมาของ
อํานาจประกอบด'วยฐานอํานาจท่ีสําคัญท้ังจากอํานาจหน'าท่ี (authority) ท่ีเป(นทางการ ความม่ังค่ัง 
ทรัพยากรมนุษย4 และองค4การ การใช'อํานาจของรัฐบาลหลายกรณีเป(นท่ีมาของการถือกําเนิดของ
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นโยบายสาธารณะ (public policy) ที่ทําให'มีความสัมพันธ4ระหว�างตัวแสดงท้ังหลาย ท่ีสําคัญ 
ประกอบด'วย รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาชนหรือภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม     

  รัฐชาติท่ีเป(นรัฐสมัยใหม�มีแนวโน'มท่ีจะมีบทบาทในสังคมการเมืองต�อไปเพ่ือกําหนด
วิถีชีวิตของประชาชน เพราะรัฐมีการปรับตัวอย�างต�อเนื่องทําให'มีอํานาจอิทธิพลหรือบทบาทนําต�อไป 
ปLญหาสําคัญในทางการเมืองการปกครองอยู�ตรงท่ีว�าคนกลุ�มใดทําหน'าท่ีควบคุมอํานาจรัฐ เพราะแม'
เป(นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเปyดกว'าง แต�ในทางปฏิบัติผู'ปกครองเกือบท้ังหมดล'วนแล'วแต�
มาจากชนชั้นนําในสังคม โอกาสของคนนอกชนชั้นนําเข'ากุมอํานาจรัฐเกือบเป(นไปไม�ได'เพราะ
ข'อจํากัดจากปLจจัยแห�งอํานาจท้ังความรู' ทุน และรัฐ หากผู'ปกครองท่ีข้ึนสู�อํานาจและมีความชอบธรรม
มาจากชนชั้นอ่ืนท่ีไม�ใช�ชนชั้นนําหรือเป(นชนชั้นนํากลุ�มอ่ืน ย�อมต'องต�อสู'มากกว�าชนชั้นนําท่ีกุมอํานาจ
อยู�เดิม การหลุดพ'นจากแนวคิดนี้ต'องมาจากการสร'างความเข'มแข็งให'กับประชาธิปไตยตามแนวคิด
เสรีนิยมบนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปyดโอกาสให'ทุกคนและทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมทางการเมืองและกิจกรรม
สาธารณะซ่ึงนับเป(นปLญหาและอุปสรรคสําหรับประเทศกําลังพัฒนาโดยท่ัวไป  

 1.2 ทุนนิยม (Capitalism)  
  ทุนนิยมมาจากพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจจากการแลกเปลี่ยนสินค'า การพาณิชยกรรม

ในพุทธศตวรรรษท่ี 16 ถึง 17 หรือคริสต4ศตวรรษท่ี 11 ถึง 12 ของสังคมศักดินาหรือยุคกลางทําให'
จํากัดการแพร�ขยายเพราะเป(นการผลิตเพ่ือการบริโภคภายใน ทําให'ท่ีดินเป(นปLจจัยการผลิตท่ีสําคัญ 
เป(นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence Economy) แตกต�างจากทุนนิยมท่ีเน'นทุน การตลาด 
การแลกเปลี่ยนสินค'าท่ีเน'นกําไร แนวคิดทุนนิยมถือกําเนิดยุคฟ{|นฟูศิลปวิทยาการในคริสต4ศตวรรษท่ี 
15 ถึง 16 ถือกําเนิดจากนครรัฐในอิตาลี ท่ีสําคัญ คือ ฟลอเรนส4 เวนิส เนเปyล ท่ีมีพ�อค'าทําการค'าใน
ทะเลเมดิเตอร4เรเนียน ท่ีสําคัญ คือ นครรัฐในกรีก และเอเชีย ท่ีสําคัญ คือ หมู�เกาะโมลุกกะหรือหมู�เกาะ
เครื่องเทศในอินโดนีเซียภายหลัง ทําการค'าร�วมกับศาสนจักร สะสมทุน ทําให'อิตาลีเป(นศูนย4กลาง
การค'า ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมาจากความก'าวหน'าและพัฒนาการของวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
จากการปฏิวัติทางการค'า การต�อเรือ เข็มทิศ การสํารวจเส'นทางเดินเรือ นําไปสู�การท'าทายแนวคิด
โลกแบน ความเปลี่ยนแปลงจากการรับรู' (perception) และการมองโลก (worldview) ทําให'
โปรตุเกสเป(นศูนย4กลางทางเศรษฐกิจแทนอิตาลีในพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึง 22 หรือคริสต4ศตวรรษท่ี 16 
ถึง 17 เพราะเป(นประเทศแรกท่ีสนับสนุนวาสโกดากามา (Vasco Da Gama) นักเดินเรือ เดินทาง
ไปกัว อินเดีย การพัฒนาการเดินเรือของสเปนภายหลังทําให'สันตะปะปามีบทบาทสําคัญกําหนด
เส'นทางเป(นสองเส'นทาง ทําให'สเปนเดินเรือไปทางแอตแลนติก สู�อเมริกา แปซิฟyก ฟyลิปปyนส4 ทําให'
สเปนและโปรตุเกสเป(นศูนย4กลางทางเศรษฐกิจโลกเป(นเวลาห'าสิบถึงหกสิบป� ความก'าวหน'าทําให'
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีแพร�ขยายไปท่ีอังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร4แลนด4 บทบาทของบริษัท อีสต4 
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อินเดีย จํากัด หรือบริษัท อินเดียตะวันออก จํากัด (East Indies Company) ทําให'ทุนนิยมแพร�ขยาย
ไปท่ัวโลก พัฒนาสู�ความเป(นอุตสาหกรรมเพราะมีตลาดและแหล�งวัตถุดิบ 

  การขาดแคลนทรัพยากรท่ีเป(นแหล�งวัตถุดิบเพ่ือผลิตและการขาดตลาดเพ่ือระบาย
สินค'าของอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย เนเธอร4แลนด4 สเปน โปรตุเกส อิตาลี และมหาอํานาจอ่ืน
ในยุโรป นําไปสู�การที่ถือกําเนิดของอาณานิคมตามลัทธิล�าอาณานิคมในพุทธศตวรรษท่ี 24 หรือ
คริสต4ศตวรรษท่ี 19 ความบอบช้ําจากสงครามโลกท้ังสองครั้ง ทําให'ศูนย4กลางของทุนนิยมเคลื่อนย'าย
จากยุโรปสู�สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีเป(นการเผชิญหน'าเพราะมีแนวคิดแตกต�างกัน 
ระหว�างทุนนิยมท่ีไม�มีการวางแผนจากรัฐ เอกชนมีบทบาทสําคัญเพราะเป(นเจ'าของปLจจัยการผลิต มี
กลไกตลาดท่ีเป(นไปตามธรรมชาติเพราะมีการแข�งขันเสรี กําไรเป(นแรงจูงใจในการลงทุน มีสหรัฐอเมริกา
เป(นแกนนํา กับสังคมนิยมคอมมิวนิสต4ที่รัฐมีบทบาทวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิเสธบทบาท
เอกชนเพราะรัฐเป(นเจ'าของปLจจัยการผลิต เป(นของส�วนรวมและส�วนกลาง ไม�มีกลไกตลาด ไม�มีการ
ให'แรงจูงใจการผลิตเป(นเงินตราแต�เป(นปLจจัยการผลิตหรือสิ่งอ่ืนแทน มีสหภาพโซเวียตเป(นแกนนํา 
การล�มสลายของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต4นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2533 หรือ 1990 ทําให'เศรษฐกิจ
ทุนนิยมแพร�ขยายครอบคลุมท้ังโลก กลไกตลาดเป(นกลไกหลักเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ทุนเป(นปLจจัย
การผลิตข'ามพรมแดน และเป(นสื่อให'บรรษัทข'ามชาติมีบทบาทต�อเศรษฐกิจโลกปLจจุบัน  และมีผลต�อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปLจจุบัน     

  ความเปลี่ยนแปลงของรัฐและสังคมสมัยใหม�นับต้ังแต�คริสต4ศตวรรษท่ี 16 ทําให'รัฐ
เน'นผลประโยชน4แห�งชาติ (National Interest) จากความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ นํามาสู�การถือกําเนิด
ของลัทธิพาณิชยนิยม (mercantilism) ท่ีเน'นการสะสมทองคํา การขายมากกว�าซ้ือ สะท'อนแนวคิด
ชาตินิยม ส�งผลให'รัฐแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ แต�พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีก�อตัว
นับต้ังแต�พุทธศตวรรษที่ 20 หรือคริสต4ศตวรรษที่ 15 แสดงถึงบทบาทของเอกชน การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมนับต้ังแต�คริสต4ศตวรรษที่ 16 นับเป(นตัวเร�งให'ทุนเติบโตซึ่งเป(นท่ีมาของลัทธิทุนนิยม 
(Capitalism) หรือเสรีนิยมหรือเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Liberalism หรือ Liberalism) 
หรือสํานักเศรษฐกิจแบบคลาสสิก ท่ีมาจากอดัม สมิธ (Adam Smith) (พ.ศ. 2266-2333 หรือ ค.ศ. 
1723-1790) ซ่ึงเน'นกลไกตลาด คือ ดุลยภาพระหว�างอุปสงค4และอุปทาน เน'นบทบาทภาคเอกชนใน
กลไกตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค4และอุปทาน กําไรจึงเป(นแรงจูงใจในการลงทุน ปฏิเสธบทบาท
ของรัฐในการแทรกแซงกลไกตลาด แนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจแพร�ขยายไปท่ีสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษ แต�ความแตกต�างจากการสะสมทุนระหว�างนายทุนกับกรรมกรภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ทําให'คาร4ล มาร4กซ4 (พ.ศ. 2361-2426 หรือ ค.ศ. 1818-1883) เสนอแนวคิดสังคมนิยม (Socialism) 
หรือลัทธิมาร4กซ4 (Marxism) ท่ีเน'นการต�อสู'ทางชนชั้นของกรรมาชีพเพ่ือโค�นล'มนายทุนด'วยการปฏิวัติ 
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และรัฐควบคุมปLจจัยการผลิตเพ่ือความเท�าเทียมกัน เม่ือเท�าเทียมกันแล'ว รัฐสลายตัว สหภาพโซเวียต
เป(นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต4ประเทศแรกภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2460 หรือ ค.ศ. 1917 

  พัฒนาการทางความคิดท่ีสําคัญของลัทธิมาร4กซิสต4ตามแนวคิดของแนวคิดของ
มาร4กซ4 เองเกล (Engle) และกรัมชี (Gramsci) ต้ังแต�คริสต4ศตวรรษท่ี 19 ถึงปLจจุบัน นําไปสู�การถือ
กําเนิดของตัวแบบนีโอมาร4กซิสต4 (Neo-Marxist) (อนุสรณ4 ลิ่มมณี, 2542 : 47-53) มีสมมติฐาน คือ 
สังคมสมัยใหม�เป(นสังคมกระฎ�มพี เป(นสังคมอารยะหรือประชาสังคม (civilized society or civil 
society) รัฐเป(นอิสระและกระฎ�มพีท่ีมีปLจจัยทางเศรษฐกิจเหนือกว�ากลุ�มอ่ืนกําหนดสังคมให'สอดคล'อง
กับกิจกรรมและผลประโยชน4 เท�ากับกําหนดความเป(นไปของสังคม (Poggi, 1972: 122) สะท'อนถึง
อิทธิพลทางความคิดของเฮเกล (Avineri, 1987: 13; Poggi, 1972: 122) กระฎ�มพีมีอํานาจและ
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ'อมต�อรัฐในสังคมทุนนิยม (Jessop, 1982: 7-31; Jessop, 1977: 354-357) 
สองลักษณะ ลักษณะแรก รัฐและกลไกของรัฐเป(นเครื่องมือของนายทุนทําหน'าท่ีจัดระเบียบสังคมให'
สอดคล'องกับผลประโยชน4ของชนชั้นผู'ปกครอง (ruling class) ชนชั้นนายทุนมีอํานาจครอบครองรัฐ
โดยตรง และมีการสานต�อจากเลนิน นักคิดแนวมาร4กซิสต4รุ�นหลัง ท่ีสําคัญ คือ เสนิน จากผลงานรัฐ
และการปฏิวัติ (State and Revolution) ลักษณะท่ีสอง รัฐและกลไกของรัฐมีรูปแบบแตกต�างกันไป
ในแต�ละสังคมเพ่ือเสริมสร'างอํานาจ ทําให'มีอิสระจากชนชั้นกระฎ�มพีมากน'อยแตกต�างกัน (Held, 
1984: 52-53) ชนชั้นนายทุนมีอํานาจและอิทธิพลเหนือชนชั้นอ่ืน แต�ไม�มีอํานาจควบคุมรัฐโดยตรง 
กรัมชีเน'นอํานาจครอบงําทางความคิด (Hegemony) จากผู'นําทางภูมิปLญญา ศีลธรรม ท่ีเหนือกว�า
ชนชั้นอ่ืนเพ่ือชี้นําความคิดของคนในสังคมตามปรารถนา (Femia, 1987: 24, 31) นับเป(นฐานอํานาจหลัก
ควบคุมสังคม  

  นักทฤษฎีนีโอมาร4กซิสต4รุ�นใหม�ท่ีพัฒนามาจากความคิดของมาร4กซ4 เองเกล เลนิน 
กรัมชี เน'นชนชั้นกระฎ�มพีท่ีควบคุมการผลิตและการสะสมทุนทําให'ครอบงํารัฐ แบ�งเป(นสี่รูปแบบ คือ 
รูปแบบแรก พัฒนาการของชนชั้นกระฎ�มพีเป(นทุนผูกขาด (monopoly capital) มีอํานาจครอบงํารัฐ
สิ้นเชิง เพราะเป(นพวกเดียวกับรัฐ (state monopoly capitalism) รัฐเป(นเครื่องมือของชนชั้น
นายทุน (instrumentalism) ผ�านนโยบายสาธารณะ นํามาสู�การกระจุกตัวและการรวมศูนย4ของทุน 
(capital concentration and centralization) (Jessop, 1977: 360; Jessop, 1982: 45-50; 
Anderson, 1984) รัฐกําหนดนโยบายสาธารณะตามความต'องการและผลประโยชน4ของชนชั้นนายทุนเสมอ 
รูปแบบท่ีสอง รัฐเป(นอิสระจากการกําหนดนโยบายสาธารณะน'อยเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ�ม องค4การ 
หน�วยงาน สถาบันอ่ืน เพราะการครอบงําของชนชั้นทุนนิยม แม'ส�วนหนึ่งปลอดจากการครอบงํา 
(Poulantzas, 1978: 275; Miliband, 1969: 83) แต�การท่ีรัฐมีนโยบายสาธารณะสนองตอบต�อความ
ต'องการของชนชั้นนายทุนมาจากการเข'าช�วงชิงพ้ืนท่ีเพ่ือครอบครองรัฐ ทําให'มีฐานะเป(นรัฐทุนนิยม 
(capitalist state) สะท'อนถึงผลลัพธ4ของการต�อสู'ทางชนชั้น เป(นช�วงเวลาเดียวกับท่ีรัฐสนองตอบต�อ
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ข'อเรียกร'องของกลุ�มอ่ืนในสังคม เท�าท่ีไม�เป(นปLญหากับผลประโยชน4ของนายทุน (Carnoy, 1984: 
251; Poulantzas, 1980: 131-134) ทําให'รัฐท่ีเป(นกลางและเป(นตัวแทนของคนในสังคม รูปแบบท่ีสาม 
รัฐมีอิสระเพ่ือกําหนดทางเลือกของนโยบายสาธารณะ การครอบงําสังคมของระบบทุนนิยมทําให'คน
ในสังคมพ่ึงพิงทุนนิยม ทําให'รัฐมีหน'าท่ีปกปwองผลประโยชน4และสนองตอบต�อชนชั้นนายทุนมากกว�า
ชนชั้นอ่ืน และปกปwองผลประโยชน4สาธารณะ รูปแบบท่ีสี่ รัฐในสังคมทุนนิยมมีความเป(นอิสระใน
ตัวเองค�อนข'างมาก ในฐานะเป(นคนกลางท่ีเป(นอิสระ (independent meditation) ท่ีมาจากการขาด
การรวมตัวอย�างเหนียวแน�นของชนชั้นนายทุนและกรรมาชีพ (Carnoy, 1984: 251; Block, 1977: 
6-18) รัฐทําหน'าท่ีประนีประนอมความขัดแย'งทางผลประโยชน4ของชนชั้นในสังคม ท่ีสําคัญ คือ ชนชั้น
นายทุนหรือชนชั้นกรรมาชีพ ท่ีนโยบายของรัฐในการสนองตอบมักมีความขัดแย'งกัน รัฐจึงต'องประสาน
เพ่ือมิให'สูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนในสังคม (O' Connor, 1973; Offe, 1975: 125-144) 
 1.3 โลกาภิวัตน0 

  โลกาภิวัตน4 (Globalization) (Ohmae, 1990) เป(นกระแสโลกท่ีก�อตัวนับต้ังแต�
ทศวรรษที่ 2513 หรือ 1970 จากการถือกําเนิดของคอมพิวเตอร4 การสิ้นสุดของความขัดแย'งช�วง
สงครามเย็นนับต้ังแต�ปลายทศวรรษท่ี 2523 หรือ 1980 นําไปสู�การเข'าสู�ยุคโลกาภิวัตน4ท่ีเป(นผลจาก 
(ก) การขยายตัวของทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2528 หรือ ค.ศ. 1985 
นําไปสู�การล�มสลายระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต4ในยุโรปตะวันออกใน พ.ศ. 2532 หรือ ค.ศ. 1989 
ทําให'เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป(นเสรีนิยมประชาธิปไตย และนํามาสู�การล�มสลายของ
สหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2534 หรือ ค.ศ. 1991 และ (ข) กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) ทําให'ประเทศท้ังหลายต�างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพ่ิมข้ึน นําไปสู�การขยายตัว
ของทุนท่ีแพร�ขยายไปท่ัวโลก มีเทคโนโลยีสารสนเทศจากคอมพิวเตอร4ส�งผลให'มีการเคลื่อนย'ายทุน
อย�างรวดเร็ว  
  โลกาภิวัตน4มีความหมายหลายมิติ ประกอบด'วย (Farazmand, 1999: 511-51) 
(ก) ด'านการเมือง คือ  การเป(นอุดมการณ4ประชาธิปไตยของนายทุนตะวันตก (Western capital 
democracy) ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาและยุโรปผลักดัน (ข) ด'านเศรษฐกิจ คือ การเปyดพรมแดนซ่ึงมี
ความหมายถึงการลดกฎระเบียบ กติกา ข'อบังคับทั้งหลาย และการยกเลิกการกีดกันระหว�างรัฐ 
การเป(นกระบวนการสะสมทุนของทุนนิยมสมัยใหม�เพ่ือแสวงหากําไรท่ีสูงข้ึน และการเป(นปรากฏการณ4
ของแนวคิดทุนนิยมโลกท่ีเจริญเติบโตสูงสุดทําให'ทุนนิยมมีแนวโน'มขยายตัวออกท่ัวโลกนับต้ังแต�
ทศวรรษท่ี 1970 ทําให'มีความเชื่อว�าทุนนิยมจะไม�มีวันสิ้นสุด และ (ค) ด'านสังคม  คือ การทําให'เป(น
นานาชาติมากขึ้นจากการติดต�อซึ่งกันและกันของมนุษย4และการคํานึงถึงพรมแดนท่ีลดลง ดังนั้น 
แนวคิดโลกาภิวัตน4จึงครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย�างทําให'เป(นปLญหาในการหาความหมายท่ีแท'จริง 
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(Strange, 1996) และก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงของโลกนับตั้งแต�ทศวรรษที่ 1990 จนถึง
คริสต4ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
  ด'านการเมือง โลกาภิวัตน4ทําให'เน'นการมีส�วนร�วมทางการเมืองท่ีแสดงถึงการส�งเสริม
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย การจรรโลงประชาธิปไตยหรือการทําให'เป(นประชาธิปไตย 
(democratization) นับเป(นสิ่งสําคัญท่ีทําให'ประชาธิปไตยเข'มแข็ง (consolidating democracy) 
แต�ความล'มเหลวของประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ทําให'มีความพยายามใน
การปฏิรูปการเมือง (Political Reform) ท่ีสําคัญ คือ การนําแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 
ด'วยการนําประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) ท้ังการริเริ่มกฎหมาย (initiative) การคัดค'าน
กฎหมาย (veto) ประชามติ (referendum) ประชาพิจารณ4 (public hearting) และการถอดถอน       
ผู'ดํารงตําแหน�งทางการเมือง (recall) มาใช'ในการตรวจสอบและถ�วงดุลทางการเมือง ตัวอย�างของ
ประเทศท่ีมีการปฏิรูปการเมือง อาทิ ญ่ีปุ�น เกาหลีใต' ไต'หวัน ประเทศไทย และฟyลิปปyนส4 เป(นต'น 
ความล'มเหลวของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ทําให'มีการนําเสนอประชาธิปไตยรูปแบบอ่ืน ท่ีสําคัญ 
คือ ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม (Participatory Democracy) (Catt, 1999: 39-56) ประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) (Elster, ed., 1998: 2) ประชาธิปไตยทางไกล 
(Tele-Democracy) ประชาธิปไตยอิเลคทรอนิกส4 (Electronic Democracy) ประชาธิปไตยไซเบอร4 
(Cyber Democracy) ประชาธิปไตยดิจิตอล (Digital Democracy) (Hague and Lader, 1999: 6) 
ขณะเดียวกันปLญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นํามาสู�ชัยชนะของนักการเมืองและพรรค
การเมืองท่ีใช'แนวคิดประชานิยม (populism) ท่ีปรากฏในหลายประเทศท้ังอังกฤษ อินเดีย เม็กซิโก 
ประเทศไทย มีการกลับมาของแนวคิดชาตินิยม แนวคิดสุดโต�ง และแนวคิดอ่ืน ขณะเดียวกันกระแส
ประชาธิปไตยท่ีแผ�ขยายท่ัวโลก มุ�งเน'นการเปyดพ้ืนท่ีสาธารณะ (public sphere) ทําให'มีการนําประเด็น
หรือระเบียบวาระทางสังคมมาเป(นประเด็นทางการเมืองก�อให'เกิดแนวคิดใหม�ทางการเมือง ท่ีสําคัญ 
คือ การเมืองสีเขียว (green politics) หรือนิเวศวิทยาการเมือง (ecopolitics) (โสภารัตน4 สาธุวงศ4, 
2548) เพศ (gender) สตรีศึกษา (feminism) คนชายขอบ (marginal people) สิทธิมนุษยชน 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) และการเมืองภาคประชาชน (people politics) มี
การนําแนวคิดการบริหารธุรกิจมาใช'ในการบริหารงานสาธารณะหรือการบริหารงานภาครัฐ  
  ด'านเศรษฐกิจ รากฐานสําคัญของแนวคิดโลกาภิวัตน4ทางด'านเศรษฐกิจมาจากลัทธิ
เสรีนิยมใหม� (neo-liberalism) ท่ีมีจุดเริ่มต'นมาจากฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) 
ท่ีนําเสนอโดยจอห4น วิลเลียมสัน (John Williamson) ท่ีมีสาระสําคัญ ประกอบด'วย (Williamson, 
ed., 1990; รังสรรค4 ธนะพรพันธุ4, 2548: 51- 57) วินัยทางการคลัง การจัดลําดับความสําคัญของ
รายจ�ายของรัฐบาล การปฏิรูปภาษีอากร อัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยน การเปyดเสรีด'านการค'า
ระหว�างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต�างประเทศ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดการควบคุมและ
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กํากับจากรัฐ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย4สิน นํามาสู�การกําหนดหลักการสําคัญสามประการ (วรวิทย4 
เจริญเลิศ, 2543: 42-45) คือ เสรีภาพ ความไม�เสมอภาค และความยืดหยุ�น ทําให'มีการเปลี่ยนแปลง
ท้ังทางด'านยุทธศาสตร4การพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจ การค'าระหว�างประเทศ การเงินระหว�าง
ประเทศ การลงทุนระหว�างประเทศ และความช�วยเหลือระหว�างประเทศ  
  ด'านสังคม โลกาภิวัตน4ท่ีเป(นผลจากการขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารทําให'เกิด
การไหลเวียนข'อมูลข�าวสารหรือสารสนเทศ ก�อให'เกิดค�านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และความรู'สึก
ร�วมกัน เปลี่ยนแปลงจากหมู�บ'านโลก (global village) สู�ครอบครัวโลก (global household) มี
ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร'างสังคม สังคมหลายประเทศก'าวสู�การเป(นสังคมผู'สูงอายุ (Aging Society) 
เพราะคนรุ�นใหม�มีความต'องการมีบุตรลดลง การเป(นสังคมท่ีมีเพศท่ีหลากหลายจํานวน 18 เพศใน 
ค.ศ. 2017 การเติบโตของคนรุ�นเจนวาย (Generation-Y) และการเริ่มมีบทบาททางสังคมของคนรุ�น
เจนแซด (Generation-Z) ที่มีแบบแผนการใช'ชีวิต วิถีชีวิต และอื่นใด แตกต�างจากคนรุ�นก�อน 
การแพร�ขยายของค�านิยมสมัยใหม�และหลังสมัยใหม� เช�น ค�านิยมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม วัฒนธรรม
ประชานิยม (popular culture) ท่ีสําคัญคือวัฒนธรรมเกาหลีหรือเคป�อป (K-Pop) เป(นต'น ท่ีเป(นผล
จากการสื่อสารระหว�างประเทศท่ีแพร�ขยายอย�างกว'างขวาง การแพร�ขยายของแนวคิดท่ียึดถือค�านิยม
ด้ังเดิมทางศาสนา (Fundamentalism) การท'าทายต�อแนวคิดเอกลักษณ4ความเป(นชาติและค�านิยม
ของชาติ กระแสโลกาภิวัตน4ก�อให'เกิดปLญหาสังคมระหว�างประเทศที่เป(นความขัดแย'งทางเชื้อชาติ 
ศาสนา การอพยพ ภัยธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล'อม นําไปสู�ปLญหาท่ีสําคัญ คือ การค'ามนุษย4 
อาชญากรรมข'ามชาติ แรงงานข'ามชาติ อาทิ การแพร�ขยายของการตัดแต�งพืชพันธุกรรม (Genetically 
Modified Organisms: GMOs) เป(นต'น 

 1.4 รัฐตลาด (The Market State)  
  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน4บังคับให'รัฐมีภารกิจระดับสากลท่ีทําการแข�งขัน

กับรัฐอ่ืนท่ีผสมผสานหลากหลายมิติ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เงินทุน 
การตัดสินใจ การจัดการภาคเอกชน ความทันสมัยของการสื่อสาร ทําให'การพัฒนา วิถีชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรม มีความสัมพันธ4กับการผลิต โลกาภิวัตน4จึงกําหนดท้ังวิธีการท่ีหมายถึงกติกาท้ังหลาย และ
เปwาหมายท่ีหมายถึงการเพ่ิมสมรรถนะของรัฐ ขีดความสามารถด'านการแข�งขัน การเป(นท่ียอมรับ
ระดับสากล อาทิ การเป(นประเทศท่ีน�าลงทุน การเป(นประเทศท่ีน�าท�องเทียว การเป(นประเทศท่ีน�าอยู�
อาศัย การเป(นประเทศท่ีมีการศึกษาท่ีดี การเป(นประเทศท่ีการบริการสาธารณสุขท่ีดี ทําให'รัฐ ตลาด 
และการตลาด ทับซ'อนกันหรือกลายเป(นสิ่งเดียวกัน มีการนําจุดแข็งเพ่ือวิเคราะห4การเป(นประเทศเพ่ือ
ก'าวสู�การตลาด (Marketing Country) ดังกรณีประเทศไทยท่ีมีจุดแข็งจากกการมีทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีอุดมสมบูรณ4 การมีค�าจ'างแรงงานตํ่า การเป(นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย การมี
เสถียรภาพทางการเมืองสูง การมีสภาพภูมิศาสตร4ท่ีเหมาะสม แม'ปLจจุบันหลายปLจจัยจะลดลงแล'วก็ตาม 
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ความสัมพันธ4ระหว�างรัฐกับตลาดโลกทําให'พ้ืนท่ีถูกจัดวางและแบ�งแยกย�อยออกเป(นส�วนท่ีแต�ละส�วนมี
ความสัมพันธ4กับภายนอกท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศท่ีเป(นภุมิภาคและโลก เปwาหมายท่ีดี
คือการท่ีสินค'าและบริการภายในรัฐเป(นท่ีนิยมท่ัวโลก มีตราสินค'าท่ีเป(นท่ีนิยมท่ัวโลก ทําให'รัฐบาล
และกลไกของรัฐคือระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืนใด ต'องปรับบทบาทใหม�ด'วยการเป(นจักรกล
เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจท่ีเป(นธุรกิจแต�ละระดับท้ังระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และท'องถ่ิน เพ่ือเป(น
ระบบทุนนิยมแบบชี้นํา (Guided Capitalism) (ชัยอนันต4 สมุทวณิช, 2544ข: 96-98)  

  นับต้ังแต�อดีต รัฐกับตลาดต�างมีขนาดเล็ก และมีวิวัฒนาการอย�างค�อยเป(นค�อยไป
ตามธรรมชาติ จังหวะของความเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู�กับความพร'อมของบุคคลทุกฝ�าย ผู'รับบริการ
กําหนดกลไกตลาด ตลาดเป(นพื้นที่ที่ก�อให'เกิดการแลกเปลี่ยนสินค'าและบริการ เป(นชุมชนทาง
วัฒนธรรมและตัวกลางสื่อสารการเรียนรู'ทางวัฒนธรรม ตลาดโลกาภิวัตน4เป(นตลาดอิเลคทรอนิกส4ท่ีมี
ธุรกรรมการเงินและการตัดสินใจท่ีมีความสัมพันธ4ส�วนบุคคลน'อยมาก เป(นตลาดท่ีปราศจากความผูกพัน
ท่ีเคยมีมาแต�อดีต ขนาดของตลาดการเงินและความรวดเร็วของการปฏิบัติทําให'ตลาดการเงินเป(น
ตลาดนําและตลาดหลักเพ่ือกําหนดประชาชนจํานวนมากท่ีไม�ได'มีส�วนร�วมโดยตรงต�อการตัดสินใจของ
ปLจเจกบุคคลท่ีเป(นนักลงทุนรายใหญ�และรายย�อย ตลาดกลายเป(นส�วนหนึ่งท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวัน
ของบุคคลท่ีเท�ากับหรือมากกว�ารัฐ สะท'อนถึงระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมีพลวัตรสูงกว�าระบบการเมือง 
หากปราศจากการเหนี่ยวรั้งจากอํานาจรัฐย�อมก�อให'เกิดเผด็จการโดยกลไกการตลาดเพราะผู'บริโภค
อยู�ภายใต'อิทธิพลของการโฆษณาและขาดการรวมตัวเพ่ือทัดทานพลังจากธุรกิจ โดยเฉพาะจาก
บรรษัทข'ามชาติท่ีมีพลังเหนือกว�า และรัฐย�อมกลายเป(นเครื่องมือของบรรษัทข'ามชาติมากกว�าสิทธิ
มนุษยชนของปLจเจกชน (ชัยอนันต4 สมุทวณิช, 2544ข: 103-104) ความเปลี่ยนแปลงของตลาดยังมี
ผลให'แนวคิดท่ีเน'นผลผลิตจากรัฐเปลี่ยนแปลง แนวคิดเก่ียวกับรัฐเพ่ือวางแผนทางเศรษฐกิจเป(นการ
ปรับเปลี่ยนรัฐเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจด'วยการนําแผนกลยุทธ4ทางธุรกิจมาปรับใช'ทําให'เทคนิคการ
วางแผนเปลี่ยนแปลงด'วยการนําแนวคิดการวิเคราะห4สวอท (SWOT Analysis) วิเคราะห4สถานการณ4 
(Situation Analysis) มาวิเคราะห4จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ4 มีการนําแนวคิดการตลาดมาใช'กับการเมืองเป(น
การตลาดทางการเมือง (Political Marketing) ท่ีเน'นกลยุทธ4การตลาดระดับโลก (Strategic Global 
Marketing) และการตลาดของชาติ (The Marketing of The Nation) ท่ีเน'นกลยุทธ4การใช'จุดแข็ง
ภายในเป(นฐานเพ่ือขับเคลื่อนความม่ังค่ังของประเทศ (ชัยอนันต4 สมุทวณิช, 2544ข: 100-101)   

  การเผชิญวิกฤติการณ4ของรัฐชาติสามประการ ประกอบด'วย (Babbitt, 2002: 214-228) 
ประการแรก ด'านความม่ันคงท่ีผูกขาดความรุนแรงภายในรัฐเพ่ือปกปwองหรือปwองกันความรุนแรงจาก
ภายนอกแต�กลับล'มเหลวต�อการจัดการเพ่ือต�อต'านการก�อการร'ายและอาชญากรรม ประการท่ีสอง 
ด'านความเป(นอยู�ของประชาชน ท่ีแม'มีการปฏิวัติด'านเทคโนโลยีนับต้ังแต�โทรเลข โทรศัพท4 โทรทัศน4 
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หรืออ่ืนใด จนสร'างความเป(นเอกภาพให'รัฐชาติแต�กลับก�อให'เกิดความขัดแย'งจนถึงสงครามอย�าง
ต�อเนื่อง การเก็บภาษี การประกอบการของธุรกิจเอกชน ท่ีเป(นปLญหา และการไหลเวียนของเงินทุนท่ี
ควบคุมไม�ได' และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีก�อกําเนิดเป(นเครือข�ายการสื่อสารส�งผลต�อการ
ปกปwองผลประโยชน4ของประเทศท่ีอ�อนไหว ส�งผลต�อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อคุณภาพชีวิต
ประชาชนลดลงเพราะความม่ังค่ังลดลงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น บรรษัทที่เสมือนเป(นยานพาหนะของ
ประเทศพยายามสร'างความเชื่อม่ันและความเป(นหุ'นส�วนกับรัฐชาติ การจัดการความเป(นราชการด'วย
การบริหารจัดการทางธุรกิจ การศึกษาความเป(นไปได'ของรัฐท่ีขับเคลื่อนจากกําไรสูงสุดและคํานึงถึง
ความกินดีอยู�ดีสาธารณะ นําไปสู�เกณฑ4การวัดและประเมินและการบริหารจัดการแบบใหม�เพ่ือจัดการ
ปLญหาหนี้สินสาธารณะ ประการท่ีสาม ด'านวัฒนธรรม รัฐตลาดมุ�งปกปwองอัตลักษณ4ทางวัฒนธรรม 
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส�งผลต�อความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญคืออุดมการณ4
ประชาธิปไตยท่ีเป(นสารผ�านสื่อท่ีเน'นถึงเสรีภาพและความเท�าเทียมกัน ความแตกต�างทางวัฒนธรรม
กลายเป(นคู�ของความเป(นชาติท่ีสะท'อนถึงความไม�เท�าเทียมกันท้ังชนกลุ�มน'อย คนชายขอบ กลุ�มคน
ชาติพันธุ4 ศาสนา หรืออ่ืนใด ท่ีแตกต�างจากคนกลุ�มใหญ� สื่อระหว�างประเทศท่ีถือกําเนิดกลายเป(น
เครื่องมือของรัฐชาติท่ีส�วนหนึ่งมีบิดเบือนการใช'สิทธิมนุษยชน เป(นการกําหนดยุทธศาสตร4ระยะยาว 
มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การผลิตสินค'าท่ีมีคุณภาพสูง การใช'นวัตกรรมอย�างเข'มข'น   

  การเป(นสถาบันท่ียืดหยุ�นจากการปรับเปลี่ยนทางโครงสร'างอย�างเหมาะสมของรัฐ
เม่ือเผชิญภัยคุกคามท่ีหลากหลายท่ีสําคัญจากนวัตกรรมทางยุทธศาสตร4ท่ีเป(นภัยจากการแข�งขันและ
จากแรงกดดันภายในจากยุทธศาสตร4การพัฒนานําไปสู�การถือกําเนิดของรัฐตลาด เป(นการยกระดับมา
จากการก�อรูปของกติกาจากรัฐธรรมนูญของรัฐชาติท่ีครอบงําในคริสต4ศตวรรษท่ี 20 รัฐตลาดเป(นการ
ประยุกต4ใช'รัฐธรรมนูญสู�ช�วงเวลาของการปฏิวัติทางคอมพิวเตอร4 การสื่อสาร และอาวุธทําลายล'างสูง 
เป(นสังคมแห�งนวัตกรรมกับทุนที่แสวงหาประโยชน4จากความคิดสร'างสรรค4 ทําให'ทั้งบ�างครั้งท้ัง
นวัตกรรมและทุนต�างเป(นคู�ตรงข'ามกับรัฐชาติ ลักษณะสําคัญของรัฐตลาด คือ ความเปลี่ยนแปลงของ
รัฐท่ีข้ึนอยู�กับตลาดทุนระหว�างประเทศบนเครือข�ายธุรกิจข'ามชาติเพ่ือสร'างเสถียรภาพในเศรษฐกิจ
โลก จากการจัดการโดยสถาบันทางการเมืองภายในประเทศ สถาบันทางการเมืองมีความเป(นตัวแทน
น'อยกว�าสถาบันภายในรัฐชาติท้ังมวล รัฐตลาดจะบรรลุถึงความสําเร็จหรือความล'มเหลวทางเศรษฐกิจ
ด'วยการสร'างเสถียรภาพจากความม่ันคงทางสินค'าและบริการท่ีเข'มข'นอย�างท่ัวถึงและเพียงพอ
แตกต�างจากรัฐชาติ ข'อเสนอการแปรสภาพของรัฐชาติท่ีมาจากกระแสโลกาภิวัตน4นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 
2533 หรือ 1990 แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด (สมเกียรติ วันทะนะ, 2555: 184-186) 
ปLจจัยสําคัญท่ีทําให'เปลี่ยนแปลงมาจากการปฏิวัติคอมพิวเตอร4 (revolution in computation) การ
ปฏิวัติด'านการสื่อสาร (revolution in communication) และการปฏิวัติอาวุธท่ีมีพลานุภาพหรือ
อํานาจทําลายมหาศาล (revolution in weapons of mass destruction) ท่ีมีพัฒนาการมา
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นับต้ังแต� พ.ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1914 ถึง ค.ศ. 1990) ท่ีมหาอํานาจและสมาชิกหรือบริวาร
ต�างร�วมต�อสู'อย�างยาวนานนับต้ังแต�สงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2457 ถึง 2461 หรือ ค.ศ. 1914 ถึง 
1918) ความขัดแย'งช�วงระหว�างสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งถึงสงครามโลกครั้งท่ีสอง (พ.ศ. 2462 ถึง พ.ศ. 
2481 หรือ ค.ศ. 1919 ถึง 1938) สงครามโลกครั้งท่ีสอง (พ.ศ. 2482 ถึง 2488 หรือ ค.ศ. 1939 ถึง 
1945) และสงครามเย็น (พ.ศ. 2493 ถึง 2532 หรือ ค.ศ. 1950-1989) รัฐชาติใช'ประโยชน4จากการ
ปฏิวัติเทคโนโลยีสมัยใหม�ทําสงครามทั้งสามครั้ง จนภายหลังเทคโนโลยีทั้งหมดกลับมาทําลาย
โครงสร'างพ้ืนฐานของความเป(นชาติ (Babbitt, 2002: 228-229) 

  ลักษณะสําคัญของรัฐตลาด คือ ความเป(นรัฐท่ีสนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจโลก ท้ังทางการพัฒนาระหว�างประเทศ การค'าระหว�างประเทศ การเงินระหว�างประเทศ 
การลงทุนระหว�างประเทศ ความช�วยเหลือระหว�างประเทศ ส�วนสําคัญส�วนหนึ่งมาจากความ
เคลื่อนไหวจากตลาดทุนระหว�างประเทศ (International Capital Market) มากกว�าการสนองตอบ
ต�อแรงกดดันจากสถาบันทางการเมืองท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ รัฐตลาดให'ความสําคัญ
กับเศรษฐกิจมากกว�าการเมือง ขณะท่ีรัฐชาติเน'นการเมืองมากกว�าเศรษฐกิจ จํากัดบทบาทการทํา
หน'าท่ีจัดหาสวัสดิการให'กับชาติหรือประชาชน เพราะเป(นบทบาทท่ีเป(นหน'าท่ีของภาคธุรกิจในระบบ
เศรษฐกิจ แต�รัฐตลาดมีหน'าท่ีจัดหาโอกาสจากเศรษฐกิจโลกในระบบการค'าเสรีตามแนวคิดเสรีนิยมใหม�
ตามกลไกตลาดท่ีดีท่ีสุดสําหรับประชาชน รัฐชาติถือว�าสกุลเงินตราของประเทศเป(นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนสินค'าและบริการกับทุกสกุลเงินตราจากทุกประเทศ รัฐตลาดถือว�าสกุลเงินตราของ
ประเทศเป(นเพียงสินค'าตัวหนึ่ง ดังนั้นภายใต'กฎของการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเหมือนสินค'าอ่ืน ทําให'ต'อง
มีการเปลี่ยนแปลงราคาด'วยการเพ่ิมหรือลดค�าเงินเพ่ือให'สินค'าส�งออก รัฐชาติถือว�าการจ'างงานเต็มท่ี
เป(นเปwาหมายสูงสุดท่ีต'องทําให'กับประชาชนของประเทศ แต�รัฐตลาดถือว�าการจ'างงานเป(นตัวแปรตัวหนึ่ง
เพ่ือการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ หากงานใดต'องเตรียมตัวสําหรับการลงทุนบุคลากรจํานวนมาก
เป(นจํานวนงบประมาณมหาศาล แต�ผลิตสินค'าและบริการไม�เป(นท่ีต'องการของตลาด การว�างงาน
นับเป(นทางเลือกที่สําคัญกว�า ดังนั้นรัฐตลาดย�อมใช'อุปสงค4และอุปทานกําหนดการปรับเปลี่ยน
นโยบายสาธารณะ (market-base-adjustment) เพราะเหตุท่ีเกณฑ4การพิจารณาเชิงตลาดท่ีเพ่ิมสูงมี
ความสําคัญเหนือเกณฑ4อ่ืน รัฐตลาดให'ความสนใจกับโลกในฐานะท่ีเป(นตลาดมากกว�าสิ่งอ่ืนท้ังหมด 
ความต'องการประกาศว�าเป(นรัฐท่ีมีความเป(นพหุทางวัฒนธรรม (Multiculturalism) สะท'อนถึงรัฐ
ตลาดปฏิเสธความสนใจท่ีมีต�อเพศ (gender) ชาติพันธุ4 ชนชั้น ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ รายได' หรืออ่ืนใด 
เป(นพิเศษ ทําให'รัฐตลาดเข'าถึงคนทุกกลุ�มภายในสังคม เพราะรัฐตลาดถือว�าคนท้ังจากภายในประเทศ
และต�างประเทศท้ังหมดคือผู'บริโภคหรือมีฐานะเป(นผู'บริโภค (consumers) เพ่ือให'ผู'บริโภคพบกับ
ความสะดวกสบายมากท่ีสุด รัฐมีหน'าท่ีอํานวยความสะดวกแก�ผู'บริโภค ภาษาของรัฐตลาดจึงเป(น
ภาษาและสถิติของตัวเลขท่ีเป(นสากล เข'าถึงง�ายของทุกภาษาและวัฒนธรรม (Babbitt, 2002: 230) 
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  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน4จากการแข�งขันทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศทํา
ให'รัฐตลาดต'องเพ่ิมขีดความสามารถด'านการแข�งขันด'วยการทําให'รัฐมีบทบาทแทรกแซงระบบ
เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนธุรกิจให'แข�งขันระดับโลก การแทรกแซงของรัฐมีลักษณะสําคัญ คือ ไม�ครอบคลุม
ทุกภาคส�วนและทุกมิติ หากแต�ตัดสินว�าเอกชนผลิตอะไร เมื่อไร และอย�างไร (Weiss, 2005b: 
343-353; 2006a: 180-181; 2006b: 533-535; นิธิ เนื่องจํานงค4, 2552: 34-35) หากแต�เป(นการ
สนับสนุนด'านอุปทาน (Supply side support) ที่เกี่ยวกับนโยบายหลายประการท่ีสําคัญ คือ 
การเตรียมความพร'อมทรัพยากรบุคคล โครงสร'างพ้ืนฐานด'านเทคโนโลยี ท่ีสําคัญ คือ สถาบันการวิจัย
และพัฒนาท่ีร�วมมือเป(นเครือข�ายกับสถาบันการศึกษา การจูงใจด'านภาษี เพ่ือดึงดูดเงินตราการลงทุน
ตรงจากต�างประเทศเพ่ือลงทุนอุตสาหกรรมเปwาหมาย หรือเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
(Lail, 2000: 21, 34) นับเป(นบทบาทกระตุ'นการขยายตัวของรัฐ (market-stimulating or market-
augmenting role of government) นับเป(นบทบาทแทรกแซงของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ท้ังหมด
นับเป(นตรรกะท่ีมาจากโลกาภิวัตน4 (นิธิ เนื่องจํานงค4, 2552: 34) ทําให'ปLญหาท่ีสําคัญของรัฐตลาดท่ี
สะท'อนถึงการขัดกัน (paradox) ประการแรก รัฐบาลของรัฐตลาดปรารถนาเพ่ิมอํานาจการรวมศูนย4 
แต�ในทางปฏิบัติรัฐบาลทุกรัฐบาลย�อมมีอํานาจลดลงท้ังนี้เพราะต'องแบ�งหรือร�วมกันใช'อํานาจกับ
องค4การอ่ืน ประการท่ีสอง แม'ประชาชนมีความปรารถนามีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครองเพ่ิมข้ึน 
แต�บทบาทของประชาชนมีแนวโน'มลดลง โดยเฉพาะบทบาทของประชาชนในฐานะผู'เป(นพลเมืองเต็มข้ัน
ของรัฐชาติถูกแปรเปลี่ยนเป(นผู'เฝwาดู (speculator) มากข้ึน ประการท่ีสาม บทบาทของรัฐสวัสดิการ
ลดลง แต�รัฐจะใช'จ�ายเก่ียวกับโครงสร'างพ้ืนฐานด'านความม่ันคง การเฝwาระวังโรคระบาด (epidemiological 
surveillance) และการปกปwองสิ่งแวดล'อม (environmental protection) เพ่ิมข้ึน ท้ังสามส�วนเป(น
พ้ืนฐานของสวัสดิการส�วนรวม (Babbitt, 2002: 234)   

 1.5 การตลาดทางการเมือง 
  การตลาดทางการเมือง (Political Marketing) คือ การนําแนวคิด โครงสร'าง 

กระบวนการ รูปแบบ ข้ันตอน ยุทธศาสตร4 ยุทธวิธี เทคนิค หรืออ่ืนใด ทางการตลาดมาใช'ทางการเมือง 
ลักษณะสําคัญ ประการแรก สถาบันทางการเมืองมีบทบาทสําคัญในการนําแนวคิดการตลาดทาง
การเมืองมาใช'เพ่ือค'นหาความปรารถนาและความต'องการของประชาชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
องค4การเพ่ือสนองตอบต�อความต'องการของประชาชน (Jenifer Lees-Marshment, 2009: 5) 
ประการท่ีสอง การตลาดทางการเมืองเป(นสาขาวิชาทางวิชาการท่ีเติบโตอย�างรวดเร็ว (Jenifer Lees-
Marshment, 2009: 5) ประการท่ีสาม การตลาดทางการเมืองมีความเก่ียวข'อง เก่ียวพัน และ
สัมพันธ4กับสถานท่ีจัดจําหน�ายทางการเมือง (The political marketplace) ท่ีรวมถึงบุคคลท่ีเป(นคู�
แข�งขัน พรรคการเมือง และรัฐบาล (Jenifer Lees-Marshment, 2009: 5) ประการท่ีห'า การตลาด
ทางการเมืองเป(นระบบการแลกเปลี่ยนท่ีผู'ขายเสนอความเป(นตัวแทนแก�ผู'ซ้ือ เพ่ือให'ได'รับคะแนนเสียง
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สนับสนุนเพ่ือตอบแทน ทําให'นโยบายและนักการเมืองเปรียบเสมือนเป(นสินค'าท่ีมีพรรคการการเมือง
เป(นตราสินค'า และผู'ออกเสียงลงคะแนนเป(นผู'บริโภคสินค'า (นันทนา นันทวโรภาส, 2558: 138) 
ประการท่ีหก การตลาดทางการเมืองเป(นกระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีผู'ขายหรือเจ'าของธุรกิจนําสินค'า
และบริการแลกเปลี่ยนเป(นเงินจากผู'ซื้อหรือผู'บริโภค (Bruce I Newman, 1994)  

  ประเภทของพรรคการเมืองท่ีเป(นสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญท่ีนําแนวคิดการตลาด
ทางการเมืองมาใช' แบ�งเป(นสองประเภท (Jenifer Lees-Marshment, 2009: 43-48) ประกอบด'วย 
(1) พรรคการเมืองท่ีเน'นด'านผลิตภัณฑ4 (The product-oriented party : POP) และพรรคการเมือง
ท่ีเน'นด'านการขาย (The sale-oriented party: SOP) (1.1) พรรคการเมืองท่ีเน'นด'านผลิตภัณฑ4 คือ 
พรรคการเมืองที่เน'นผลิตภัณฑ4ที่แบ�งเป(นสิ่งที่เป(นรูปธรรม คือ สมาชิก กรรมการบริหาร หัวหน'า 
ท่ีปรึกษา หรืออ่ืนใด และนามธรรม คือ โครงสร'างและกระบวนการ องค4กรภายใน นโยบายพรรค 
หรืออ่ืนใด ท่ีมีลักษณะเหมือนระบบราชการ ขาดความยืดหยุ�น ทําให'เป(นพรรคท่ีมีอุดมการณ4ทาง
การเมืองที่สมาชิกพรรคยึดถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด (1.2) พรรคการเมืองที่เน'นด'านการขาย 
เป(นพรรคการเมืองที่เน'นการผลิตภัณฑ4ท่ีออกแบบ พรรคจะโฆษณาเพ่ือโน'มน'าวจูงใจให'ประชาชน        
ผู'ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู'สมัครของพรรค เปรียบเสมือนนักขายท่ีสร'างความต'องการสินค'าให'กับ
ผู'บริโภคมากกว�าสิ่งท่ีผู'บริโภคต'องการอย�างแท'จริง เป(นการกําหนดให'ประชาชนผู'ออกเสียงลงคะแนน
บริโภคในสิ่งท่ีพรรคมี (2) พรรคการเมืองท่ีเน'นการตลาด (The market-oriented party: MOP) 
พรรคการเมืองท่ีเน'นการตลาดด'วยการออกแบบพรรคเพ่ือสนองตอบต�อความต'องการของประชาชน 
ผู'ออกเสียงลงคะแนน ให'เป(นท่ีพอใจเพ่ือบรรลุเปwาหมาย ลักษณะสําคัญ คือ การนําประชาชนผู'ออกเสียง
ลงคะแนนเป(นตัวต้ังและพรรคออกแบบนโยบาย ผู'สมัคร หรืออ่ืนใด ให'สอดคล'องกับความต'องการ
ของประชาชน โดยใช'การตลาดเป(นเครื่องมือเสาะแสวงหาความต'องการของประชาชนผู'ออกเสียง
ลงคะแนนท่ีเป(นผู'บริโภค ไม�มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีประชาชนคิด ทําให'พรรคมีการจัดโครงสร'างภายใน 
การกําหนดเครื่องมือสําหรับนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ มีการใช'การสื่อสารทางการเมือง (political 
communication) เป(นการสื่อสารแนวด่ิง จากบนสู�ล�าง พรรคการเมืองท่ีเน'นการตลาดสร'างความพึงพอใจ 
มากกว�าพรรคการเมืองท่ีเน'นด'านผลิตภัณฑ4และพรรคการเมืองท่ีเน'นด'านการขาย แต�หากพรรคการเมือง
ขาดความรอบคอบทําให'เป(นปLญหากับการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ ย�อมส�งผลให'พรรคเสื่อม
ความนิยม ถดถอย จนปราชัยในการเลือกต้ัง 

  พัฒนาการของพรรคการเมืองแบ�งเป(นสามช�วงเวลา (Lees-Marshment, 2009:  
43-48) ประกอบด'วย ช�วงแรก พรรคการเมืองท่ีเน'นด'านผลิตภัณฑ4 ถือกําเนิดในอังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมนี อิตาลี และประเทศยุโรปอ่ืน ระหว�าง พ.ศ. 2443 ถึง 2493 หรือ ค.ศ 1900 ถึง 1950 เป(น
พรรคการเมืองท่ีเน'นอุดมการณ4 มีโครงสร'างและกระบวนการ รูปแบบ ข้ันตอน ยุทธศาสตร4 ยุทธวิธี 
หรืออ่ืนใด ท่ีเป(นแบบแผน มีสาขาและสมาชิกพรรค ทําให'ระดมการสนับสนุนเม่ือมีการเลือกต้ังท่ัวไป
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อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช�วงท่ีสอง พรรคการเมืองท่ีเน'นด'านการขาย เป(นช�วงเปลี่ยนแปลง
ท่ีสําคัญ ระหว�าง พ.ศ. 2493 ถึง 2533 หรือ ค.ศ. 1950 ถึง 1990 ทางด'านการเมือง จากการแข�งขัน
กันของมหาอํานาจช�วงสงครามเย็น ด'านเศรษฐกิจ ท่ีประเทศฟ{|นฟูภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
และด'านสังคม ท่ีประชาชนเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดี การพัฒนาด'านการคมนาคมสื่อสารหรือโทรคมนาคม 
ทําให'พรรคการเมืองมุ�งเน'นการขายให'ประชาชนบริโภคสิ่งท่ีพรรคการเมืองมี ภายหลังการคลายตัว
ทางอุดมการณ4ของพรรคการเมือง ช�วงท่ีสาม พรรคการเมืองท่ีเน'นด'านการตลาด นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 
2533 หรือทศวรรษท่ี 1990 ถึงปLจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของทุนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีก�อตัวนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2513 หรือ 1970) จนก'าวสู�ยุคหลังสงครามเย็นหรือโลกาภิวัตน4 
ทําให'ประชาชนมีความเปลี่ยนแปลง จากความต'องการของประชาชนท่ีหลากหลาย การถือกําเนิดของ
คนกลุ�มใหม� มีชนชั้นกลางจํานวนมาก ทําให'พรรคการเมืองปรับตัวด'วยการสนองตอบต�อความต'องการ
ของประชาชนท่ีหลากหลาย ทําให'มีการวิธีการทางวิทยาศาสตร4มาใช'ด'วยการทําวิจัย มีการค'นหา 
กําหนดยุทธศาสตร4 ยุทธวิธี เพ่ือชัยชนะในการเลือกต้ัง 

  องค4ประกอบกลยุทธ4การตลาดทางการเมืองแบ�งเป(น 4Ps (Newman, 1994) 
ประกอบด'วย (1) หรือสินค'าและบริการ (Product and Service: P) (2) การส�งเสริมการตลาด 
(Promotion: P) (3) การกําหนดราคา (Pricing: P) และ (4) ช�องทางการจัดจําหน�าย (Place: P) จาก
หลักการการตลาดทางธุรกิจท่ีบริษัทประสบความสําเร็จพัฒนาผลิตภัณฑ4ท่ีประกอบด'วยสินค'าและ
บริการด'วยต'นทุนตํ่าท่ีสุด สนองตอบต�อลูกค'าเพ่ือสร'างความพึงพอใจสูงสุด สู�พรรคการเมืองท่ีกําหนด
หัวหน'าพรรค กรรมการบริหารพรรค ผู 'สมัครรับเลือกตั้ง และนโยบายพรรค สู�สาธารณะ ท่ีมี
สัญลักษณ4ของพรรค เป(นตราสินค'า (brand) เพื่อดึงดูดการตัดสินใจของประชาชนผู'ออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือเลือกผู'สมัครรับเลือกตั้งของพรรค นํามาสู�ข'อสรุปเป(นการประยุกต4หลัก 4Ps ทาง
การเมือง ท่ีสําคัญ ประกอบด'วย (1) ผลิตภัณฑ4 (Product) คือ นโยบายและผู'สมัครรับเลือกต้ังของ
พรรค เพ่ือเป(นจุดขายสําคัญของยุทธศาสตร4การรณรงค4หาเสียงเลือกต้ัง (2) การตลาดแบบผลักดัน 
(Push Marketing) จากการสื่อสารทางการเมืองของพรรคจากตราสินค'าของพรรค เพ่ือเผยแพร�ข'อมูล
ข�าวสาร การประชาสัมพันธ4 หรืออ่ืนใด ในการรณรงค4หาเสียง ของหัวหน'าพรรค กรรมการบริหารพรรค 
ผู'สมัครรับเลือกตั้งของพรรค และนโยบายของพรรค สู�สมาชิกพรรค หัวคะแนน ผู'สนับสนุน 
(3) การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) จากการสื่อสารทางการเมืองของพรรคจากตราสินค'าของพรรค 
เพ่ือเผยแพร�ข'อมูลข�าวสาร การประชาสัมพันธ4 หรืออ่ืนใด ในการรณรงค4หาเสียง ของหัวหน'าพรรค 
กรรมการบริหารพรรค ผู'สมัครรับเลือกต้ังของพรรค และนโยบายของพรรค ผ�านสื่อมวลชน แบ�งเป(น
สื่อสิ่งพิมพ4 ท่ีสําคัญ คือ หนังสือพิมพ4 นิตยสาร วารสาร และสื่ออิเลคทรอนิกส4 ท่ีสําคัญ คือ วิทยุ 
โทรทัศน4 อินเตอร4เนต (4) การสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน (Polling) เพื่อเป(นเครื่องมือวัด
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ทัศนคติ ค�านิยม ความคิดเห็น ความเชื่อ ความนิยม การยอมรับ หรืออ่ืนใด เพ่ือนํามาจัดทํานโยบายพรรค 
หรืออ่ืนใด เพ่ือนําไปสู�การรณรงค4หาเสียงท่ีสอดคล'องกับความต'องการของประชาชนมากท่ีสุด 

  เครื่องมือทางการตลาดในการรณรงค4ทางการเมือง ท่ีสําคัญ (นันทนา นันทวโรภาส, 
2549: 24-35) ประกอบด'วย  

1. การจําแนกส�วนทางการตลาดของผู'ออกเสียงลงคะแนน (Market (Voter) 
Segmentation) มาจากแนวคิดการจัดแบ�งตลาด (Market Segmentation) เพราะนักการตลาดรับรู'
ข'อจํากัดของสินค'าและบริการท่ีสนองตอบต�อความต'องการของผู'บริโภคบางกลุ�ม ก�อให'เกิดการกําหนด
กลุ�มเปwาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของสินค'าและบริการเพ่ือสนองตอบความต'องการของผู'บริโภคเฉพาะกลุ�ม 
จากแนวคิดทางการตลาดสู�การตลาดทางการเมือง ด'วยการกําหนดกลุ�มเปwาหมายทางการเมือง 
(Targeting Segmentation) คือ การค'นหากลุ�มผู'ออกเสียงลงคะแนน จัดแบ�งเป(นกลุ�ม ตามเกณฑ4
การพิจารณาท่ีกําหนดเป(นเกณฑ4หลายเกณฑ4 ท่ีสําคัญ คือ ประชากร แบ�งเป(น เพศ อาชีพ อายุ รายได' 
การศึกษา ภูมิศาสตร4 แบ�งเป(น หมู�บ'าน ตําบล อําเภอ เมือง จังหวัด มณฑล เขต ประเทศ ภูมิภาค 
ยุทธศาสตร4การเลือกต้ัง แบ�งเป(น พ้ืนท่ีท่ีรับการสนับสนุนมากท่ีสุด (The Top-End States) เขตพ้ืนท่ี
ท่ีเป(นกลางหรือพ้ืนท่ีท่ีท'าทายครั้งสําคัญ (The Big Challenge States) และพ้ืนท่ีท่ีไม�ได'รับการ
สนับสนุนเลย (The Party Hard States)  

2. การวางตําแหน�งของผู'สมัครและพรรค (Candidate (Party) Positioning) เป(น
การจัดวางตําแหน�งของสินค'า เป(นความสัมพันธ4ระหว�างการจัดแบ�งสัดส�วนกับผลิตภัณฑ4 การแสวงหา
จุดท่ีเหมาะสมเพ่ือเป(นที่ยอมรับของประชาชนผู'ออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการจัดวางตําแหน�ง
ทางการเมืองเริ่มจากพรรคและผู'สมัครรับเลือกตั้งประเมินจุดอ�อนจุดแข็งของคู�แข�ง การจัดแบ�ง
ส�วนแบ�งการตลาดของประชาชนผู'ออกเสียงลงคะแนน แล'วคัดเลือกจัดแบ�งเป(นกลุ�มเปwาหมาย ท่ีมี
แนวโน'มเลือก แล'วนําจุดยืนและบุคลิกภาพของผู'สมัครสร'างความประทับใจให'ประชาชนผู'ออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการวางตําแหน�งทางการเมืองของผู'สมัครแบ�งเป(นสองวิธี ประกอบด'วย การใช'นโยบาย
ของพรรคการเมืองนําเป(นส�วนหนึ่งเพื่อเน'นภาพลักษณ4ของผู'สมัคร และการสร'างภาพลักษณ4ใหม�ท่ี
สอดคล'องกับกลุ�มเปwาหมายที่กําหนด การวางตําแหน�งของพรรคและผู'สมัคร เป(นส�วนสําคัญทาง
การเมืองมีโอกาสท่ีประชาชนผู'ออกเสียงลงคะแนนเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจฉับพลัน การปรับเปลี่ยน
ตําแหน�งเพื่อนําไปสู�ความได'เปรียบในการรณรงค4หาเสียง และการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพกับ
ประชาชนผู'ออกเสียงลงคะแนน นําไปสู�ชัยชนะในการเลือกต้ัง  

3. ส�วนผสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mixed 4Ps) (3.1) ผลิตภัณฑ4 (Product) 
เป(นผลิตภัณฑ4ทางการเมือง ท่ีประกอบด'วย นโยบายท่ีใช'ในการรณรงค4หาเสียง กับผู'สมัครรับเลือกต้ัง 
ท่ีผ�านการสรรหา จากปณิธานของผู'สมัครท่ีมีต�ออุดมการณ4ของพรรค การมีภาพลักษณ4สอดคล'องกับ
พรรคท่ีสังกัด การฝtกอบรมกับพรรคที่สังกัด การฝtกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ท่ีสําคัญ คือ 
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การสื่อสารทางการเมือง (3.2) การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing หรือ Grass-Roots Effort) 
เป(นการส�งข'อมูลข�าวสาร จากการใช'เครือข�ายพรรคระดับรากหญ'า ท่ีสําคัญ คือ อาสาสมัคร สมาชิกพรรค 
สาขาพรรค เป(นการติดต�อสื่อสารกับบุคคลกลุ�มนี้โดยตรง ท่ีสําคัญ คือ การใช'โทรศัพท4 จดหมายข�าว 
สารของพรรค จดหมาย การเคาะประตูบ'าน การปราศรัย การระดมทุนหาเสียงเลือกต้ัง ท่ีสําคัญท่ี
สร'างการยอมรับอย�างสูง คือ การปรากฎตัวของผู'สมัครรับเลือกต้ัง ทําให'การรณรงค4หาเสียงเข'มข'ย 
และสัมผัสกับปLญหาในพ้ืนท่ี (3.3) การตลาดแบบดึงดูดโดยใช'สื่อมวลชน (Pull Marketing หรือ The 
Mass Media) การรณรงค4หาเสียงโดยผ�านสื่อสารมวลชนเป(นการรณรงค4หาเสียงเลือกต้ังท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
สื่อสารกับประชาชนจํานวนมาก พรรคการเมืองส�วนใหญ�จัดจ'างที่ปรึกษามืออาชีพด'านการโฆษณา
เป(นการเฉพาะ การโฆษณาทางการเมืองเป(นผลดีจากการนําเสนอนโยบายที่สอดคล'องกับความ
ต'องการของประชาชน แต�ผลเสียเป(นการโจมตีหรือก�อให'เกิดการเปรียบเทียบนโยบายกับพรรค
การเมืองอ่ืน และมีความเก่ียวข'องกับงบประมาณการใช'จ�ายในการเลือกต้ัง (3.4) การสํารวจความคิดเห็น 
(Polling) เป(นการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือทํานายผลการเลือกตั้ง หรือหยั่งเสียงการเลือกตั้ง เป(น
การแสวงหาความต'องการของประชนผู'ออกเสียงลงงคะแนน เพ่ือนํามาจัดทํานโยบายพรรค เป(นการ
เฉพาะกลุ�ม พ้ืนท่ี เพราะเป(นสิ่งท่ีนักการเมืองต'องการชัยชนะ  

4. สภาพแวดล'อมท่ีมีผลต�อการเลือกต้ัง (Environment Forces)  ปLจจัยแวดล'อมท่ี
สําคัญแบ�งเป(นสามกลุ�ม ประกอบด'วย (4.1) ปLจจัยการเปลี่ยนแปลงด'านเทคโนโลยี ท่ีสําคัญ คือ 
นวัตกรรมด'านคอมพิวเตอร4 การจัดทําฐานข'อมูล (4.2) ปLจจัยการเปลี่ยนแปลงด'านโครงสร'างทาง
การเมือง ท่ีสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเลือกต้ัง และ (4.3) ปLจจัยการเปลี่ยนแปลงด'าน
ตัวแทนแห�งอํานาจ คือ กลุ�มบุคคลที่มีอํานาจช�วงการรณรงค4หาเสียงเลือกตั้ง จํานวน 7 ประเภท 
ประกอบด'วย พรรคการเมือง ผู'สมัครรับเลือกต้ัง ท่ีปรึกษามืออาชีพ ผู'จัดทําโพลล4 สื่อมวลชน กลุ�ม
ผลประโยชน4 และประชาชนผู'มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง         

 1.6 ประชานิยม   
  ประชานิยม (Populism) (ธโสธร ตู'ทองคํา, 2548: 31-43) มาจากรากศัพท4ภาษา

ลาตินว�า populus ซ่ึงหมายถึงเป(นท่ีนิยมหรือเป(นของประชาชนหรือประชาธิปไตยประชานิยม 
(popular democracy) หรือเป(นประชาธิปไตยของนักประชานิยม (populist democracy) ทําให'
ประชานิยมมีความหมายถึงการสนับสนุนของประชาชนกลุ�มใหญ�ท่ีนําไปสู�การปฏิบัติท่ีเป(นประโยชน4
กับประชาชน เน'นคุณค�ากับอะไรก็ตามท่ีดึงดูดให'ประชาชนร�วมมือหรือต�อต'านรัฐจากกฎหมายและ
นโยบายสาธารณะแล'วแต�กรณี ลักษณะสําคัญของประชานิยม ประการแรก ผู'นํานับเป(นส�วนสําคัญ
ของความสําเร็จจากสัญญาที่ให'กับประชาชนจากเดิมที่ไม�มีพันธะผูกพันระหว�างกัน ประการท่ีสอง 
ประชานิยมมีผลกระทบต�อวัฒนธรรมด้ังเดิมหลายกรณีด'วยการโจมตีสถาบัน องค4การ หน�วยงาน กลุ�ม 
หรืออ่ืนใด ท่ีเป(นสัญลักษณ4ท่ีมีแต�เดิม บนพ้ืนฐานท่ีเน'นความเสมอภาคของมนุษย4ท่ีนําไปสู�การปกครอง
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ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยส�วนใหญ� ประการท่ีสาม โวหารของนักประชานิยมท่ีมีภาวะผู'นําและ
กลายเป(นผู'นําท่ีมีบารมีสะท'อนถึงความเป(นไปได'ท้ังซ'ายหรือขวาบนพ้ืนฐานท่ีเป(นปLญหาด'านความ
เสมอภาคของประชากรท่ีปราศจากเสรีภาพ เสมอภาค และอิสรภาพ เป(นความเคลื่อนไหวของ
ประชาชนในสังคมท่ียากจนและยากไร' เพ่ือต�อต'านสถาบันทางการเมืองของรัฐ และหากชนะจะเข'ามา
แทนท่ีด'วยผู'นําท่ีมีบารมีท่ีควบคุมประชาชนด'วยจิตวิทยามวลชน ประการท่ีสี่ แนวคิดประชานิยมโน'ม
เอียงไปในแนวทางท่ีไม�เป(นเหตุผลหรือตรรกะกับอุดมการณ4ท่ีมีอยู�เดิม แต�เสมือนเป(นทางเลือกของ
ค�านิยมหรือทัศนคติท่ีเป(นคําถามท่ีแตกต�างทําให'ผู'คนในสังคมกีดกัน ไม�ยอมรับ ปฏิเสธ เพิกเฉย หรือ
ต�อต'าน มีการขับสมาชิกท่ีมีความคิดแปลกแยก ประการท่ีห'า ความไม�พอใจหรือความโกรธเป(นพลัง
ต�อต'านผู'มีอํานาจทางการเมืองภายหลัง (Robertson, 1993: 390-391) นับเป(นอันตรายต�อประเทศ
ท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยท้ังเสถียรภาพและความม่ันคง (Robertson, 1993: 390) ท้ังนี้เพราะ
ส�วนหนึ่งเป(นการใช'อารมณ4ท่ีสอดคล'องและเป(นประโยชน4กับความต'องการของผู'นํา (Kornhauser, 
1959) ประการท่ีหก แนวคิดประชานิยมเป(นปฏิกิริยาของชาวนารายย�อยหรือผู'มีรายได'น'อยในชนบท
ต�อความทันสมัย (Modernization) ท่ีสําคัญ คือ ระบบตลาดเสรีจากการมีส�วนร�วมของวัฒนธรรม
ท'องถ่ินและชุมชนนิยมท่ีเป(นอุดมคติและแสวงหาหนทางการพัฒนาตามแนวทางใหม�ท่ีเน'นมนุษย4นิยม
มากกว�าระบบทุนนิยมข'ามชาติและสังคมนิยมแห�งรัฐ ท่ีเน'นการกระจายทรัพย4สิน การกระจายอํานาจ 
การให'สิทธิชุมชนเหนือปLจเจกบุคคล การสร'างหน�วยการผลิต หน�วยบริหาร และการจัดองค4กรสังคม
ขนาดเล็ก (พายัพ พนาสุวรรณ, 2546: 16)  
   แนวคิดและการปฏิบัติของประชานิยมในภูมิภาคแต�ละแห�งมีความแตกต�างกัน 
กล�าวคือ (ธโสธร ตู'ทองคํา, 2548: 31-43) ประชานิยมในยุโรปถือกําเนิดครั้งแรกท่ีรัสเซียจากชนชั้น
ปLญญาชนหัวก'าวหน'าหรือนารอดนิค (Narodniks) ในทศวรรษท่ี 1860 ท่ีลงพ้ืนท่ีชนบทเพ่ือปลุกระดม
ชาวนาเพ่ือพัฒนาประเทศ ภายหลังแนวคิดประชานิยมขยายไปใช'ในแต�ละพื้นที่ทําให'มีความหมาย
แตกต�างกัน เพราะพรรคการเมืองท้ังซ'ายและขวาต�างนําแนวทางการปลุกระดมมวลชนแบบประชานิยม
มาใช'ทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ ขบวนการชาวนาในยุโรปตะวันออกก�อน พ.ศ. 2482 หรือ ค.ศ. 1939 
ขบวนการฟาสซิสต4และนาซีระหว�างสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งถึงสงครามโลกครั้งท่ีสอง (วิทยากร เชียงกูล, 
2543: 192-193) ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจํานวนหนึ่งรับรู'
ทัศนคติของสาธารณชนอย�างละเอียดอ�อน ทําให'ชนชั้นนําท่ีสําคัญ คือ นางมากาเร็ต แธตเชอร4 เน'น
ความสําคัญคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมเสมือนเป(นประเพณีปฏิบัติในครอบครัว ทําให'ผู'ออกเสียง
ลงคะแนนสนับสนุนผู'สมัครจากพรรคอนุรักษ4นิยมเป(นจํานวนมาก (Robertson, 1993: 391) จนชนะ
การเลือกต้ังนับต้ังแต� พ.ศ. 2522 หรือ ค.ศ. 1979 และทําพรรคครองอํานาจจนถึง พ.ศ. 2539 หรือ 
ค.ศ. 1997 ภายหลังนักประชานิยมปรากฏจากการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 2523 
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และ 2533 หรือทศวรรษท่ี 1980 และ 1990 คือ นายเลอ เพน ผู'นําแนวร�วมแห�งชาติชาวฝรั่งเศส 
(French Front National leader) (Robertson, 1993: 390) 

  ประชานิยมในอเมริกาเหนือถือกําเนิดจากแนวคิดของนายเดวิด โอเวอมเยอร4 
(David Overmyer) ท่ีบัญญัติประชานิยมให'เป(นคําศัพท4ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในปลาย
คริสต4ศตวรรษท่ี 19 เพ่ือเรียกกลุ�มเคลื่อนไหวทางการเมืองของเกษตรกรรายย�อยภาคตะวันตกและ
ภาคใต'ของสหรัฐอเมริกาท่ีรวมตัวจัดต้ังพรรคประชาชน (People 's party) (พายัพ พนาสุวรรณ, 
2546: 16) นับเป(นแนวคิดท่ีเป(นจารีตทางการเมืองหรือวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีแพร�หลาย ส�วน
ประชานิยมในละตินอเมริกามีความโดดเด�นนับต้ังแต�ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 นักประชานิยมท่ีมี
ชื่อเสียง คือ พันเอกฮวน เปรอง ประธานาธิบดีของอาร4เจนตินา (พ.ศ. 2489-2498 และ พ.ศ. 2516-
2517 หรือ ค.ศ. 1946-1955 และ ค.ศ. 1973-1974) ท่ีมีประชาชนสนับสนุนท�วมท'นในการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีใน พ.ศ. 2489 หรือ ค.ศ. 1946 และยอมรับแนวคิดฟาสซิสต4ในทางปฏิบัติ นาย
ซัลวาดอร4 เอลเลนเด (Sanvador Allende) ประธานาธิบดีของชิลี (พ.ศ. 2513-2516 ค.ศ. 1970-
1973) นักประชานิยมแบบสังคมนิยม (Socialit-populism) (Larrain and Meller, 1991: 175) 
(บูฆอรี ยีหมะ, 2547: 10) เช�นเดียวกับประชานิยมในเอเชียและแอฟริกาท่ีมาจากขบวนการปลดปล�อย
โลกท่ีสามภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ใน พ.ศ. 2488 หรือ ค.ศ. 1945 (วิทยากร เชียงกูล, 2543: 
192-193) จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยช�วงท่ี 2 ของการดํารงตําแหน�งระหว�าง 
พ.ศ. 2491 ถึง 2500 นับเป(นตัวอย�างของผู'นําท่ีสําคัญ 

  ด'านเศรษฐกิจ (ธโสธร ตู'ทองคํา, 2548: 31-43) แนวคิดประชานิยมมีความสัมพันธ4
กับแนวคิดทางเศรษฐกิจของสํานักเคนส4 (Keynasian) ของจอห4น เมย4นาร4ด เคนส4 (John Maynard 
Keynes) ท่ีเน'นบทบาทของรัฐในฟ{|นฟู กระตุ'น และแทรกแซงกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจท่ีล'มเหลว
หรือจากวิกฤตการณ4ให'ฟ{|นตัว จากการใช'นโยบายทางการเงินคือการกําหนดอัตราดอกเบี้ย และ
นโยบายทางการคลังคือการเก็บภาษีและงบประมาณ ทําให'ปรับเปลี่ยนจากรัฐทุนนิยมเป(นรัฐ
สวัสดิการ แต�ประชานิยมมีปLญหาสําคัญ ประการแรก ความขัดแย'งในนโยบายสาธารณะเพราะขณะท่ี
นโยบายทางเศรษฐกิจเน'นความเจริญเติบโต แต�นโยบายประชานิยมเน'นการกระจายรายได' ด'วยการ
กระตุ'นเศรษฐกิจระดับรากหญ'า ท่ีสําคัญ คือ สวัสดิการสังคม ทําให'มีปLญหาจากการจ'างงานลดลง 
การเพ่ิมว�างงาน การเพิ่มภาระหนี้สินภาครัฐ ทําให'รายได'ถดถอย นําไปสู�ปLญหารัฐบาลด'าน
งบประมาณรายจ�ายประจําป� (เรืองวิทย4 เกษสุวรรณ, 2546: 6) ที่สําคัญ คือ ความมุ�งหวังของ
นักการเมืองท่ีต�างปรารถนาชนะการเลือกต้ัง ทําให'เม่ือครองอํานาจต'องจัดสรรงบประมาณรายจ�ายท่ี
สูงมากบนพ้ืนฐานการหารายได'หรือรายรับท่ีเป(นปLญหาทําให'ไม�สมดุล การเพ่ิมการจัดเก็บภาษีด'วย
การกําหนดอัตราก'าวหน'าย�อมก�อให'เกิดความไม�พอใจเป(นวงกว'าง  
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2. จากแนวคิดทฤษฎีสูAกรอบการวิจัย 
 ความเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมมีพัฒนาการอย�างต�อเนื่องแบ�งออกเป(นสามช�วง นับต้ังแต�
ช�วงแรกของการก�อตัวในพุทธศตวรรษท่ี 20 หรือคริสต4ศตวรรษท่ี 15 ท่ีเป(นผลจากการปฏิรูปศาสนา 
การฟ{|นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติการค'า และการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 หรือ
คริสต4ศตวรรษที่ 19 นับเป(นช�วงเวลาที่รัฐชาติก�อตัว ช�วงที่สอง ถือกําเนิดทุนนิยมผูกขาด หรือ
จักรวรรดินิยมตามแนวคิดเลนิน ต�อเนื่องมากจนทศวรรษท่ี  2513 หรือ 1970 ท่ีทุนผูกขาดผูกติดกับ
รัฐชาติท่ีขยายออกจากการทําการค'าระหว�างประเทศจนกลายเป(นความขัดแย'งทางการเมืองและ
การทหาร และทางเศรษฐกิจและการค'าระหว�างประเทศ ข้ันสุดท'าย คือ พัฒนาการท่ีต�อเนื่องมา
นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2523 หรือ 1980 ถึงปLจจุบัน (Liodakis, 2002: 2) ดังนั้นทุนนิยมร�วมสมัยถือ
กําเนิดช�วงทศวรรษท่ี 2513 หรือ 1970 ต�อเนื่องมาถึงปLจจุบัน (Robinson, 2005: 317) การสะสมทุนท่ี
มากเกินไปในทศวรรษท่ี 2513 หรือ 1970 ส�งผลให'โลกเกิดวิกฤตการณ4ทางเศรษฐกิจ (Robinson, 
2005: 324) ทําให'ทุนนิยมจํากัดการขยายตัวเพราะค�าจ'างแรงงานและการบริโภคลดลงทําให'ตลาดโลก
ล'มเหลวกับการดูดซับผลผลิตของโลก (Robinson, 2005: 318) ทําให'ชนชั้นนายทุนข'ามชาติผลักดัน
นโยบายเพ่ือการสะสมทุนพ้ืนท่ีใหม�เพ่ิมข้ึน ทําให'แนวคิดเสรีนิยมใหม�ท่ีถือกําเนิดภายหลังสนองตอบ
ต�อผลประโยชน4ของนายทุนมากกว�าสหรัฐอเมริกา (Robinson, 2005: 324) ขณะที่ผู'บริหาร
ธนาคารโลกเป(นชาวอเมริกัน ส�วนกองทุนการเงินระหว�างประเทศเป(นชาวยุโรป 

 การก�อตัวของความเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสมัยใหม�เป(นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีมีมานับต้ังแต�ท่ีมนุษย4ติดต�อกับทั่วโลก (transplantory connectivity) ที่สําคัญผ�าน
เทคโนโลยีการสื่อสารท้ังจากการวางเคเบิ้ลข'ามมหาสมุทรแอตแลนติกใน พ.ศ. 2409 หรือ ค.ศ. 1866 
การส�งสัญญาณวิทยุข'ามพรมแดนใน พ.ศ. 2442 หรือ ค.ศ. 1899 การโทรศัพท4ข'ามแอตแลนติกใน 
พ.ศ. 2469 หรือ ค.ศ. 1926 (Scholte, 2005b: 100 ) นับเป(นช�วงสมัยและภายหลังช�วงการล�าอาณานิคม 
การก�อให'เกิดกระบวนการท่ีเป(นความสัมพันธ4ทางสังคมท่ีเข'มข'นด'วยการเชื่อมต�อและเชื่อมโยงชุมชน
และท'องถ่ินให'แคบลงด'วยการกระชับเวลา สถานท่ี และพ้ืนท่ี เป(นกระบวนการลดความห�างไกลพ้ืนท่ี
และเวลา (Time-Space Distanciation) ทําให'เหตุการณ4ท่ีถือกําเนิดสถานท่ีหนึ่งกระทบต�อเหตุการณ4
ของสถานท่ีอีกแห�งหนึ่ง ก�อกําเนิดเป(นพลังขับเคลื่อนท่ีสมัยใหม�ท้ังกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
แบ�งงานกันทําระหว�างประเทศ ทุนนิยมท่ีขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีระดับโลก ลัทธิทหารนิยม
ท่ีนําไปสู�การจัดระเบียบทหารระดับโลก และรัฐนิยมท่ีก�อกําเนิดรัฐสมัยใหม�ท่ีเป(นรัฐชาติ กลายเป(น
ระบบ โครงสร'าง และโครงข�ายเชื่อมโยงร'อยรัดปLจเจกชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ีห�างไกลเข'า
ไว'ด'วยกัน (Giddens, 2003: 61-65) เท�ากับปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน หากแต�
เปลี่ยนแปลงที่ต�อเนื่องจากพื้นฐานเดิมที่เพิ่มความเข'มข'นและเพิ่มความเป(นสมัยใหม�ระดับสูง 
(High Modernity) (วินัย ผลเจริญ, 2550: 13-14) เป(นความเปลี่ยนแปลงระยะห�างของความสัมพันธ4
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ทางสังคม (spatial transformation of social connections) ท่ีประชาชนข'ามพรมแดนคิดต�อ
เชื่อมโยงกันทั่วโลกจากการตัดข'ามพื้นที่ที่หลากหลายทั้งจากการสื่อสาร การผลิต การบริโภค 
การกระจายสินค'าและบริการ ทหาร เงินทุน สุขภาพ นิเวศวิทยา ตลาด หรืออ่ืนใด ก�อให'เกิดแบบแผน
ความสัมพันธ4ทางสังคมรูปแบบใหม�ท้ังความรู' ความคิด จิตสํานึก ทัศนคติ การรับรู' การผลิต การบริหาร
และการจัดการ วิถีชีวิต และอัตลักษณ4 การจัดความสัมพันธ4ระหว�างมนุษย4กับธรรมชาติ (Scholte, 
2005a: 3; 2005B: 49) สะท'อนถึงความต�อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร4ท่ีมีความถ่ี
และรวดเร็วเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะท่ีก�อตัวภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มีความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารท้ังดาวเทียม โทรสาร คอมพิวเตอร4 อินเตอร4เนต หรืออ่ืนใด (Scholte, 2005a: 
3-4) จนนํามาสู�การกระชับแน�นของพ้ืนท่ี (Held, Mcgrew, Goldblatt, and Perraton, 1999: 1; 
Dicken, 2000: 315)     

 ความเปลี่ยนแปลงร�วมสมัยท่ีย�นย�อระหว�างเวลากับสถานท่ี (Time-Space Compression) 
มาจากการก�อตัวนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2513 หรือ 1970 (Harvey and Scott, 1997: 92) ท่ีโครงสร'าง
ทุนนิยมปรับเปลี่ยน เป(นระบบการผลิตแบบยืดหยุ�นด'วยการผลิต เทคโนโลยี การจัดองค4การ เครื่องมือ
และอุปกรณ4 การฝtกอบรมใหม� ท่ีมีรากฐานจากการคิดใหม� แทนระบบฟอร4ด (Ford system) ท่ีเป(น
ระบบสายพานการผลิตและมีระบบการวางระเบียบข้ันตอนการผลิตท่ีตายตัว นับเป(นการเปลี่ยนแปลง
แบบถอนรากถอนโคนหรือสุดข้ัว (Harvey, 1997: 265) มาจากการจัดการความสัมพันธ4ระหว�างพ้ืนท่ี
กับเวลาใหม�แทนแบบเดิม ท่ีเป(นผลจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากการคมนาคม ท้ังรถยนต4 
รถไฟ เรือ เครื่องบิน หรืออ่ืนใด และการสื่อสารท้ังวิทยุ โทรเลข โทรทัศน4 โทรศัพท4 ทําให'มีความ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากภาพตัวแทนความสัมพันธ4ของพ้ืนท่ี ทําให'มีความเปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถ
ของการวัด การจัดแบ�งเวลาเพ่ือการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค'าและบริการ ตัวอย�าง
ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการจัดการพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ คือ จํานวนผู'ใช'โทรศัพท4มือถือท่ีไม�มีผู'ใช'
เลยใน พ.ศ. 2521 หรือ ค.ศ. 1978 เพ่ิมจํานวนเป(น 1,000 ล'านคนใน พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003 
จํานวนผู'ใช'อินเตอร4เนตไม�มีเลยใน พ.ศ. 2528 หรือ ค.ศ. 1985 เพ่ิมเป(นจํานวน 934 ล'านคนใน พ.ศ. 
2546 หรือ ค.ศ. 2003 พ้ืนท่ีหรือเขตอุตสาหกรรมการส�งออกท่ีไม�มีเลยใน พ.ศ. 2500 หรือ ค.ศ. 
1957 เพ่ิมเป(นจํานวนกว�า 3,000 แห�ง ใน พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 2002 (Scholte, 2005b: 47) 
  ลักษณะสําคัญของหลังสมัยใหม� คือ การเป(นปรากฎการณ4ท่ีทําให'ผู'คนไม�ยึดติดกับพ้ืนท่ี 
ส�งผลต�อวิถีชีวิตทุกด'าน อาทิ ความสัมพันธ4แบบชั่วคราว (ephemerally) ท่ีก�อความสับสน ความ
ระส่ําระสาย ความตึงเครียด หรืออื่นใด (Harvey, 1997: 268-269) จากภูมิทัศน4ท่ีเลื่อนไหล 
(landscape) ก�อให'เกิดการเคลื่อนย'ายถ�ายเทสลับสับเปลี่ยนหมุนวียนของประชาชนทั้งที่เป(น
นักการเมือง พ�อค'านักธุรกิจ นักลงทุน นักท�องเท่ียว นักวิชาการ ผู'อพยพ ผู'ลี้ภัย แรงงาน ด'วย
เทคโนโลยีท้ังระดับสูง กลาง และตํ่า ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําให'การเคลื่อนย'ายของทุน      
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ท่ีปรากฎในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดหลักทรัพย4 การเก็งกําไรราคาสินค'าของสื่อท่ีหลากหลาย 
ท้ังท่ีผลิตเพ่ือผลประโยชน4สาธารณะหรือผลประโยชน4ส�วนตัว การแพร�ขยายแนวคิดท่ีหลากหลาย 
ท้ังแนวคิดสิทธิเสรีภาพ อํานาจอธิปไตย สวัสดิการ ตามภูมิหลังท่ีแตกต�างกันจากท้ังทางภูมิศาสตร4 
ประวัติศาสตร4 ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม หรืออ่ืนใด ท่ีเป(นวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย ความเป(นตัวตนหรือ
การมีอยู�ของตัวตนทางการเมืองจากตัวแสดงท่ีหลากหลายท่ีหลายส�วนมีความทับซ'อนกัน เพราะเป(น
คนของรัฐชาติ หลายสัญชาติ คนพลัดถ่ิน ผู'ลี้ภัย ผู'หลบหนีเข'าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู'อพยพ แรงงาน
นอกระบบ มีการก�อต้ังเป(นกลุ�ม อาทิ กลุ�มการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิศาสตร4 เศรษฐกิจ เป(นต'น 
(Appadurai, 1996: 33-36) การเปลี่ยนแปลงจากอินเตอร4เนตทําให'เสริมพลังความเปลี่ยนแปลงของ
ทุนนิยม (วินัย ผลเจริญ, 2550: 18) การถือกําเนิดทุนข'ามชาติมีบทบาทสําคัญผนวกรวมทุกประเทศ
เป(นส�วนหนึ่งของระบบการผลิต การลงทุน และการเงินระดับโลก จนนําไปสู�การถือกําเนิดของชนชั้น
นายทุนข'ามชาติ (Robinson, 2005: 317) 

 การก�อตัวของเสรีนิยมใหม� (Neo-liberalism) นับเป(นช�วงเวลาเดียวกันกับการก�อตัวของ
โลกาภิวัตน4 แม'แนวคิดเสรีนิยมใหม�ถือกําเนิดครั้งแรกใน ค.ศ. 1944 จากผลงานเส'นทางท่ีเป(น 
ข'าแผ�นดิน (The Road to Serfdom) (Hayek, (1944) 1993) แต�แพร�ขยายนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2513 
หรือ 1970 ท่ีมีสาระสําคัญเน'นความสําคัญของสิทธิในทรัพย4สินของปLจเจกบุคคลท่ีมีหลากหลายระดับ 
ความยุติธรรมมีพ้ืนฐานจากสิทธิและเสรีภาพของปLจเจกบุคคล (Nozick, 1974: 149-182) รัฐบาลมี
หน'าท่ีปกปwองสิทธิเสรีภาพจากพลเมืองภายในประเทศและศัตรูจากภายนอก (Friedman, Milton, 
1967: 2) นํามาสู�การกําหนดกติกา กฎระเบียบ และกฎหมาย เพ่ือรักษาความสงบเรียบร'อย การกําหนดให'
สัญญาเอกชนมีผลใช'บังคับ การส�งเสริมการแข�งขันของตลาด รัฐบาลเสมือนหนึ่งกําหนดและตัดสิน
ตามกติกา (Friedman, Milton, 1967: 25-27) และการกระจายอํานาจสู�ท'องถ่ิน (Friedman, 
Milton, 1967: 2-3) ทําให'รัฐบาลท่ีมีบทบาทหน'าท่ีจํากัดเป(นรัฐบาลท่ีชอบธรรม (Nozick, 1974: ix) 
มรรคผลของแนวคิดเสรีนิยมใหม�ท่ีปรากฎเป(นรูปธรรมมีความเชื่อมโยงและเก่ียวข'องกับขวาใหม� (The 
New Rights) ท่ีกลายเป(นอนุรักษ4นิยมใหม�นับต้ังแต�ปลายทศวรรษท่ี 2513 หรือ 1970 ถึงต'นทศวรรษ
ท่ี 2533 หรือ 1990 ท่ีสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีโรแนลด4 รีแกน (พ.ศ. 2524 ถึง 2532 หรือ 
ค.ศ. 1981-1989) และอังกฤษสมัยนางมากาเร็ต แธตเชอร4 (พ.ศ. 2522 ถึง 2533 หรือ ค.ศ. 1979 
ถึง ค.ศ. 1990) (Heywood, 1997: 47; Watts, 2000: 547)  
 ความเปลี่ยนแปลงท่ีต�อเนื่องนับจากอดีตมีผลต�อพัฒนาการของประเทศในฐานะท่ีเป(นรัฐ
ชาติในระบบระหว�างประเทศ จากการขยายตัวของทุนข'ามชาติท่ีผนวกรวมประเทศทุกประเทศเป(น
ส�วนหนึ่งของระบบการผลิตและการเงินระดับโลกก�อให'เกิดชนชั้นนายทุนข'ามชาติท่ีสะสมทุนระดับ
โลก ทําให'รัฐท่ีก'าวข'ามระหว�างประเทศ (Transnational state) (Robinson, 2005) เป(นโครงสร'าง
และกระบวนการท่ีรวมสถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลกและพลังข'ามชาติท่ีมีบทบาทต�อ
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ความเปลี่ยนแปลงท่ีทําหน'าท่ีจัดระเบียบการบริหารและการจัดการท่ีเอ้ือประโยชน4ต�อทุนข'ามชาติ
ก�อให'เกิดความสัมพันธ4เชิงอํานาจแบบใหม�และความไม�เท�าเทียมกันในสังคมโลก (Robinson, 2005: 
317) ทุนนิยมจากโครงสร'างใหม�ท่ีขับเคลื่อนด'วยเทคโนโลยีสารสนเทศก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอ่ืนอย�างกว'างขวาง การสะสมทุนก�อให'เกิดการผูกขาด การเอารัดเอาเปรียบด'าน
แรงงาน การควบรวมกิจการ (Liodakis, 2002: 351-351) เป(นการควบรวมของกลุ�มนายทุนข'ามชาติ 
(Robinson, 2005: 324) ท่ีไม�ผูกติดกับประเทศใดประเทศหนึ่ง (วินัย ผลเจริญ, 2550: 37) 

 แนวคิดท่ีสําคัญมาจากความสัมพันธ4และปฏิสัมพันธ4ระหว�างรัฐกับโลกาภิวัตน4 แบ�งออกเป(น
สองกลุ�ม (วินัย ผลเจริญ, 2550: 40-43) กลุ�มหนึ่งต�อต'านโลกาภิวัตน4 จากอิทธิพลของโลกาภิวัตน4ท่ีทําให'
การควบคุม แทรกแซง สั่งการ บงการ กํากับ เศรษฐกิจภายในประเทศ ลดลง จนนําไปสู�การสิ้นสุด
ของรัฐชาติ นักวิชาการท่ีสําคัญ ประกอบด'วย ซูซาน สเตนจ4 (Susan Strange) (Strange, 2003: 127-134; 
Strange, 2004: 218-224) ท่ีเน'นบทบาทของบรรษัทข'ามชาติท่ีทําให'รัฐโดยนักการเมืองต�อรองจน
นําไปสู�ความล'มเหลวของระบบเวสฟาเลีย (Westphalia System) ท่ีทําให'กลายเป(นระบบรัฐล'มเหลว 
(Westfailure System) กับการควบคุมระบบการเงินระหว�างประเทศ การทําลายสภาพแวดล'อม 
และการลดช�องว�างระหว�างคนรวยกับจน แดนี รอดริก (Dani Rodrik) (Rodrik, 2004) ท่ีเน'นการ
ทําลายขีดความสามารถของรัฐท่ีปกปwองดูแลผลประโยชน4ของประชาชนเพราะเกิดการเคลื่อนย'ายการ
ลงทุนไปท่ีมีค�าแรงถูกกว�าและมีสหภาพแรงงานท่ีอ�อนแอกว�า วิลเลียม ไกรเดอร4 (William Greider) 
(Greider, 2004) ท่ีเน'นบทบาทของรัฐจัดเตรียมพ้ืนท่ีการลงทุนและแรงงานราคาถูกเพ่ือรองรับการ
ลงทุน และเลสลีย4 สแกลร4 (Leslie Sklair) (Sklair, 2002) ท่ีเน'นบรรษัทข'ามชาติท่ีเป(นส�วนหนึ่งของ
ชนชั้นนายทุนข'ามชาติที่มีอํานาจกําหนดนโยบายสาธารณะและวัฒนธรรมผ�านสื่อ กลุ�มท่ีสอง 
สนับสนุนโลกาภิวัตน4 (hyper-globalists) รัฐต'านทานผลกระทบจากโลกาภิวัตน4ได' โลกาภิวัตน4
ก�อให'เกิดผลบวกทางสังคม นักวิชาการท่ีสําคัญ คือ โรเบิร4ต กิลพิน (Robert Gilpin) (Gilpin, 2003: 
127-134) ท่ีปฏิเสธข'อจํากัดของโลกาภิวัตน4ท่ีเป(นปLญหากับรัฐชาติ ตรงกันข'ามโลกาภิวัตน4กลับเป(น
ประโยชน4กับรัฐชาติเพราะเอื้ออํานวยต�อการกู'ยืมเงินเพ่ือการพัฒนาประเทศ จอฟเฟรย4 การ4เรตต4 
(Geoffrey Garrett) (Garrett, 2003: 127-134) ท่ีเน'นรัฐและสังคมมีความสําคัญ การเปyดกว'างทางเศรษฐกิจ
ท่ีตลาดโลกเปyดกว'างทําให'แรงงานปกปwองตนเองจากการแข�งขันจากต�างประเทศและระบบสวัสดิการ
ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการสนองตอบของรัฐท่ีมีต�อพลเมือง ลินดา ไวท4 (Linda Weiss) (Weiss, 2003a: 1-33; 
Weiss, 2003b: 293-317; Weiss, 2005a: 151-162) ท่ีเน'นบทบาทนําของรัฐและจากผลการวิจัย 
(Weiss, 2003b) พบว�ารัฐยังคงมีอํานาจดําเนินนโยบายภายในเพ่ือสร'างความม่ังค่ังและปกปwองสังคม 
(Weiss, 2003b: 294) ส�งผลให'เพ่ิมอํานาจเชิงโครงสร'างพ้ืนฐาน (infrastructure power) ท่ีเป(นอํานาจ
แทรกแซงประชาสังคมของรัฐขยายตัว (Mann, 1994: 334) และดวน สแวงค4 (Duane Swank) 
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(Swank, 2003: 403-420) ท่ีมีข'อสรุปว�าการเคลื่อนไหวของทุนระหว�างประเทศและการเปyดกว'างทาง
เศรษฐกิจไม�มีผลต�อการจัดสวัสดิการของรัฐลดลง 

 รัฐ (จุมพล หนิมพานิช, 2541: 1-16; ธงชัย วงศ4ชัยสุวรรณ, 2546: 47-81) ท่ีมี
ความหมายถึงโครงสร'างท่ีหมายถึงองค4ประกอบสําคัญท่ีประกอบเป(นองคาพยพของประเทศไทย สัมพันธ4 
เก่ียวเนื่อง ต�อเนื่อง และเชื่อมโยงกันอย�างเป(นระบบ (Lipset, 1976; Eckstein, 1979: 1-20) ส�วนหนึ่ง
เป(นตัวแสดง องค4การ สถาบัน หรือองค4ประกอบอื่นใดในระบบการเมืองและสภาพแวดล'อม 
(Oppenheimer, 1975: 4; Benjamin and Duvall, 1985: 19-57; Giddens, 2009: 309) และ
กระบวนการท่ีหมายถึงแนวทาง ข้ันตอน ความสัมพันธ4 และปฏิสัมพันธ4ของกลุ�ม องค4การ สถาบันหรือ
อ่ืนใด เป(นแบบแผน การปฏิบัติร�วมกัน เป(นพลวัต พัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ4 
ปฏิสัมพันธ4 ขององค4ประกอบท้ังหลายท่ีสําคัญของประเทศไทย จึงมีความสัมพันธ4และปฏิสัมพันธ4กับ
โลกาภิวัตน4ท่ีเป(นกระแสโลกจากการขยายตัวของทุนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงของรัฐที่ก�อตัวนับตั้งแต�ทศวรรษท่ี 1970 จนนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 1990 
ภายหลังรัฐสังคมนิยม (Socialist state) ล�มสลายเกือบท้ังหมด ทําให'รัฐร�วมสมัยปLจจุบันเปลี่ยนแปลง
หรือเปลี่ยนรูปแปลงร�าง (Transformations) เกือบทั้งหมด รัฐตลาดนับเป(นรัฐรูปแบบหนึ่งท่ีมี
บทบาทสําคัญในปLจจุบัน 
  รัฐตลาด (Market State) รัฐตลาดตามความหมายของแบบบิสต4แบ�งออกเป(นสามประเภท 
(Babbitt, 2002: 383-391) ประเภทแรก รัฐพาณิชย4นิยมเป(นรัฐที่มีความสัมพันธ4บนพ้ืนฐานการ
แข�งขันกับรัฐอ่ืน เน'นสร'างความสมดุลระหว�างการใช'จ�ายภาครัฐกับการลงทุนทางเศรษฐกิจ เน'นการ
เพ่ิมส�วนแบ�งตลาดเพ่ือครอบงําต�างประเทศ (Kennedy, 1989) ญี่ปุ�นและสหรัฐอเมริกานับเป(น
ตัวอย�างสําคัญของประเทศท่ีเป(นรัฐพาณิชย4นิยม รูปแบบท่ีสอง รัฐประกอบการ (entrepreneurial 
state) เป(นรัฐท่ีเน'นคุณค�ากับการแข�งขันในระบบตลาดผ�านความร�วมมือระหว�างกันในฐานะผู'ผลิต
สินค'าท่ีตลาดโลกต'องการ ต'องการเป(นผู'นําบนพ้ืนฐานความเป(นชาตินิยมและรุกคืบจนนํามาสู�ความ
ภาคภูมิใจ มุ�งเน'นการลงทุนโครงสร'างพ้ืนฐาน ดําเนินการตามโอกาสสากลผ�านรูปแบบการค'าเสรี 
อนุญาตให'เคลื่อนย'ายแรงงานเสรีทําให'มีการเคลื่อนย'ายเพ่ือสร'างความม่ังค่ัง รูปแบบท่ีสาม รัฐตลาด
เชิงการจัดการ (managerial market-state) เน'นความสัมพันธ4และเชิงสัมพัทธ4ท่ีเป(นประโยชน4สูงสุด
ด'วยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังมาตรการท่ีเป(นภาษี ท่ีสําคัญ คือ การต้ังกําแพงภาษี การจํากัดโควต'า 
การทุ�มตลาด และมาตรการท่ีไม�ใช'ภาษี ท่ีสําคัญ คือ การให'สิทธิพิเศษทางการค'า (Generalized 
Special Preferentation: GSP) การจัดต้ังเขตการค'าระดับภูมิภาค มีนัยต�อยุทธศาสตร4และการ
ประกอบสร'างอ่ืน เน'นการอํานาจผ�านการครองความเป(นเจ'าภายใต'เขตเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ส�วนหนึ่ง
ของรากฐานของรัฐตลาดมาจากบทบาทการเป(นรัฐตลาดเชิงการจัดการ ดังนั้นนวัตกรรมเป(นสิ่งสําคัญ
สําหรับรัฐตลาดสําหรับรูปแบบของรัฐประกอบการมากกว�ารัฐตลาดเชิงการจัดการ  
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 ความเปลี่ยนแปลงท่ีต�อเนื่องนับจากอดีตทําให'การจัดการมีความเปลี่ยนแปลงตามบริบท
และสภาพแวดล'อม ความเปลี่ยนแปลงร�วมสมัยท่ีมาจากอินเตอร4เน็ต โลกาภิวัตน4 และการแข�งขันท่ี
เข'มข'น (hyper-competition) จนนําไปสู�การปรับเปลี่ยนตลาดและเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย�างกว'างขวาง 
(Kotler, Jain, and Suvit maesincee, 2002: ix) ทําให'รัฐปรับตัวท่ีสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของ
บริบทและสภาพแวดล'อมด'านเศรษฐกิจระหว�างประเทศที่เป(นปLจจัยภายนอกเพ่ือเอ้ืออํานวยต�อ
ความม่ันค่ังภายใน ทําให'รัฐท่ีเสมือนหนึ่งเป(นตัวแสดงทางเศรษฐกิจหรือหน�วยทางธุรกิจ (Business Firm) 
ท�ามกลางการแข�งขันระหว�างประเทศต'องเปลี่ยนรูปแปลงร�างเพ่ือตอบรับกับตลาดระหว�างประเทศ 
ทําให'หน'าท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเป(นภารกิจของรัฐท่ีแต�เดิมตามตัวแบบตะวันตกเป(นเพียงการวาง
กติกา กฎระเบียบ กฎเกณฑ4 และการบริการข้ันพ้ืนฐานแก�ประชาชน และภายหลังเป(นการกําหนด
ยุทธศาสตร4 ทิศทาง นโยบาย และแผน (Okita, 1980: 195-225) การเป(นรัฐท่ีผูกกับเปwาหมาย 
การวางแผนอย�างสมเหตุสมผล การกําหนดความสัมพันธ4ท่ีใกล'ชิดระหว�างรัฐบาลกับเอกชน การมีกลไก
ระบบราชการด'วยการจัดต้ังหน�วยงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร4ดังเช�นกระทรวงการค'าระหว�าง
ประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and Industry: MITI) เสมือนหนึ่งเป(น
บรรษัทญ่ีปุ�น (Japan Inc.) (Kahn, 1970: 209) ตามตัวแบบรัฐขับเคลื่อนการพัฒนา (Develipmental 
State) (วิวัฒนไชย อัตถากร, 2532: 129-130) เพ่ือความม่ังค่ังดังเช�นญ่ีปุ�นย�อมไม�เพียงพอ แม'นโยบาย
และยุทธศาสตร4ปรับตัวตลอดเวลาก็ตาม การนําตลาดทางเศรษฐกิจที่มีความหมายถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีเป(นการแข�งขันเสรี มีกลไกตลาดกําหนดอุปสงค4คือการบริโภคและอุปทานคือการผลิต รัฐ
เก่ียวข'องน'อยท่ีสุดอันเป(นท่ีมาของระบบทุนนิยม เป(นตัวต้ัง จะพบว�า ไม�สอดรับกับระบบเศรษฐกิจ
ระหว�างประเทศท่ีเป(นเสรีนิยมใหม� ท่ีทําให'รัฐท่ีเป(นมหาอํานาจท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป จีน ญ่ีปุ�น มีบทบาทโดยตรงต�อการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม� ทําให'รัฐต'องเปลี่ยนรูปแปลงร�าง
อย�างกว'างขวางเพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีถือกําเนิดข้ึน  

 รัฐตลาดท่ีมีความหมายถึงรัฐท่ีปรับตัวและปลี่ยนแปลงจากความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจระหว�างประเทศที่เป(นปLจจัยภายนอกส�งผลต�อการปรับเปลี่ยนภายใน เพ่ือให'การส�งออก
ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความม่ังค่ังภายในประเทศ ทําให'ต'องพิจารณาสมรรถภาพ
หรือศักยภาพของรัฐ ขีดความสามารถของรัฐ เป(นอันดับแรก เพ่ือก�อให'เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐ 
จุดเริ่มต'นท่ีสําคัญของความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดมาจากความเปลี่ยนแปลงด'านนวัตกรรม 
(innovation) (Apiwat Ratanawaraha, 2013: 1-16) ท่ีก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงท้ังจากการ
ประดิษฐ4คิดค'นเครื่องจักร ท่ีทําให'เกิดความเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตจากการใช'เครื่องจักรแทน
แรงงานคนหรือสัตว4 ก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงจากการผลิตครัวเรือน (domestic system) สู�การ
ผลิตแบบโรงงาน (factory system) (Sloan and Zurcher, 1970: 225) จนก'าวสู�ยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ทําให'โลกเป(นคลื่นลูกท่ีสอง (The second wave) (Tofler, 1980) ต�อเนื่องมาจนถึง
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ทศวรรษท่ี 1970 ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ จนก�อให'เกิดโลกาภิวัตน4จากการสิ้นสุด
ของคอมมิวนิสต4ทําให'เกิดการขยายตัวของทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให'โลกก'าวสู�คลื่นลูกท่ีสาม 
(The third wave) (Tofler, 1980) ตลาดยิ่งทวีความสําคัญและกลายเป(นตัวแปรหลักท่ีขับเคลื่อน
ความเป(นไปของโลกท้ังมวล ระดับมหภาค (Macro Level) เป(นระดับรัฐ เน'นสถานภาพของประเทศไทย
ให'เป(นท่ียอมรับระดับสากล ท่ีสําคัญ คือ การสร'างตราสินค'า (brand) การวางตําแหน�ง (Positioning) 
การกําหนดยุทธศาสตร4เพ่ือจัดหาสินค'าและบริการท่ีสําคัญอย�างเพียงพอภายในประเทศ ระดับจุลภาค 
เป(นระดับภายในรัฐ ภาครัฐนับเป(นกลไกที่เป(นสถาบัน หน�วยงาน องค4การ กลุ�ม หรืออ่ืนใด ท่ีมี
บทบาทนํานับจากอดีต ต'องปรับเปลี่ยนเป(นอันดับแรกด'วยการบริหารจัดการแบบหุ'นส�วน (Partnership) 
ท่ีเป(นภาคี  

 กรณีของประเทศไทย จากความเปลี่ยนแปลงท่ีเป(นปLจจัยภายนอกสู�ความเปลี่ยนแปลงท่ี
เป(นปLจจัยภายใน ความเปลี่ยนแปลงโครงสร'างและกระบวนการภายในของรัฐชาติท่ีเปลี่ยนแปลงสู�รัฐ
ตลาดมีความสัมพันธ4กับสถาบันทางการเมืองท่ีมีส�วนสําคัญต�อโครงสร'างสังคมการเมืองท่ีก'าวสู�รัฐ
ตลาดก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร'างและกระบวนการของสถาบันทางการเมืองอย�าง
กว'างขวาง ภายหลังจากส�วนหนึ่งมีการนําแนวคิดการตลาดทางการเมืองมาใช' ก�อกําเนิดนับต้ังแต�อดีต 
จนโดดเด�นและก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงอย�างกว'างขวางนับต้ังแต�สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ 2544-2549) และมีผลต�อเนื่องมาภายหลัง ทําให'รัฐตลาดใน
ความหมายของประเทศไทยและใช'ในงานวิจัยการเปลี่ยนผ�าน จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด แตกต�างจาก
ความหมายท่ีแบบบิทส4 (Babbitt, 2002: 383-391) เสนอท่ีเป(นสากล  

 รัฐตลาดของความหมายท่ีใช'ในงานวิจัยการเปลี่ยนผ�าน จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด หมายถึง 
ประชาคมทางการเมืองท่ีประกอบด'วย ดินแดน อํานาจอธิปไตย ประชากร และรัฐบาล ใช'ทุนนิยมเป(น
กลไกขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544-2549) 
หัวหน'าพรรคไทยรักไทย และพรรคไทยรักไทย เป(นความเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางการเมืองใน
บริบทรัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544-2549) หัวหน'าพรรคไทยรัก
ไทย และพรรคไทยรักไทย จากความเปลี่ยนแปลงของกลุ�มทุนท่ีเป(นกลุ�มทุนทางการเมือง มีการจัดต้ัง
พรรคการเมือง แข�งขันทางการเมืองจากการเลือกต้ัง เป(นพรรคการเมืองท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดจนครอง
เสียงข'างมากเกือบครึ่งหนึ่งในรัฐสภา จัดตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคเด�นพรรคเดียว การเปลี่ยนแปลง
ระบบราชการด'วยการจัดการสมัยใหม�เพื่อสนองตอบต�อยุทธศาสตร4ของรัฐบาล ก�อให'เกิดความ
เปลี่ยนแปลงประชาสังคม ก�อให'เกิดการปรับตัวของสถาบันทางการเมืองภายในท่ีรัฐทําหน'าท่ีเสมือน
เป(นผู'ผลิต และประชาชนเสมือนหนึ่งเป(นผู'บริโภค รัฐตลาดจึงมีความหมายคล'ายคลึงกับรัฐชาติในแง�ท่ี
เป(นรัฐท่ีประกอบด'วยประชากร ดินแดน อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล แต�แตกต�างกันตรงท่ีรัฐชาติเน'น
การเมืองและความม่ันคง ขณะท่ีรัฐตลาดเน'นเศรษฐกิจและธุรกิจ 
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 ลักษณะสําคัญของรัฐตลาด ประกอบด'วย  
1. มาจากโลกาภิวัตน4จากการเคลื่อนย'ายของทุนและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําให'รัฐเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญ จากแนวคิดเสรีนิยมใหม�ก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลง
ภายในรัฐ ทําให'ลัทธิเสรีนิยมใหม�เป(นโครงสร'างทางการเมืองท่ีสถาปนาเพ่ือจัดการกับวิกฤตการณ4จาก
การสะสมทุน (capital accumulation) นับตั้งแต�ทศวรรษที่ 1970 (เดวิด ฮาร4วีย4, 2555: 9) 
ก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงเป(นวงกว'างต�อความคิด วีธีคิด กระบวนทัศน4 หรืออ่ืนใด ต�อการตีความ 
การดํารงชีวิต และความเข'าใจโลก การแพร�ขยายลัทธิเสรีนิยมใหม� (neoliberlization) ก�อให'เกิดการ
ทําลายเพ่ือสร'างสรรค4สถาบันแบบเก�า ท้ังความสัมพันธทางสังคม การแบ�งงานกันทํา ความเจริญก'าวหน'า 
การผสมผสานเทคโนโลยี หรืออื่นใด ยกย�องการแลกเปลี่ยนในตลาด ทําให'พฤติกรรมของมนุษย4
ท้ังหมดเป(นปริมณฑลของตลาด (เดวิด ฮาร4วีย4, 2555: 5) ก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงท้ังทางด'าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีครอบคลุมท้ังโลก รัฐเสรีนิยมใหม�ท่ีถือกําเนิดนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 
1970 จากความล'มเหลวของรัฐเสรีนิยมและการถือกําเนิดของรัฐสหการ (Cooperatism State) 
นับต้ังแต�ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ทําให'รัฐเสรีนิยมใหม�เปลี่ยนรูปเพ่ือรักษาและฟ{|นฟูอํานาจของ
ชนชั้นนํา (กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด, 2555: 7) แต�ความเปลี่ยนแปลงจากการถือกําเนิดของรัฐตลาดมา
จากการก'าวสู�อํานาจของกลุ�มทุนท่ีครอบงํารัฐ เท�ากับทําลายชนชั้นนําเดิม และปรับเปลี่ยนรัฐทําหน'าท่ี
ผลิตสินค'าและบริการสนองตอบต�อความต'องการของประชาชนท่ีเสมือนเป(นผู'บริโภค สถาบันทาง
การเมืองกลายเป(นฟLนเฟ{องของรัฐท่ีสนองตอบต�อนโยบายสาธารณะท่ีเปลี่ยนแปลง     

2. ถือกําเนิดจากปLญหาและวิฤตการณ4ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมภายในรัฐ 
วิกฤตการณ4ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ (2.1) ปLญหาและวิกฤตการณ4ทางการเมืองท่ีสําคัญ 
จากแบ�งเป(นสี่มิติ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2548: 144-145) มิติท่ีหนึ่ง เป(นการเมืองการปกครองท่ีสัมพันธ4
กับชนชั้นนํา มิติท่ีสอง เป(นการเมืองท่ีเป(นความขัดแย'งระหว�างฝ�ายการเมืองกับฝ�ายข'าราชการประจํา 
หรือระหว�างพลังในระบบราชการ (Bureaucratic Force) กับพลังนอกระบบราชการ (Ex-Bureaucratic 
Force) ท่ีสะท'อนจากการยึดอํานาจ การรัฐประหาร การแทรกแซงการเมืองของฝ�ายข'าราชการ
ประจําท่ีมีต�อฝ�ายการเมือง การแทรกแซงการเมืองของฝ�ายการเมืองท่ีมีต�อฝ�ายข'าราชการประจํา 
มิติท่ีสาม เป(นการเมืองของนักการเมือง ท่ีมาจากความขัดแย'งระหว�างฝ�ายการเมืองเอง จากอํานาจ
และผลประโยชน4 จนเป(นปLญหาทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ การซ้ือสิทธิ์ขายเสียง ความรุนแรงทาง
การเมือง การฉ'อราษฎร4บังหลวง การใช'อํานาจโดยมิชอบ การตอบสนองความต'องการของประชาชน 
มิติท่ีสี่ เป(นการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง จากความล'มเหลวของสถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง ทําให'ผู'คนต�างรวมกลุ�มเพ่ือต�อต'าน ต�อสู' เรียกร'อง วิพากษ4วิจารณ4 หรืออ่ืนใด 
(2.2) ปLญหาและวิกฤตการณ4ทางเศรษฐกิจ จากปLญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ ช�องว�างการกระจายรายได' 
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ความยากจน การว�างงาน หรืออ่ืนใด ก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐ จนนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลง
โครงสร'างสังคมการเมืองภายหลังท่ีเน'นนโยบายสาธารณะเพ่ือแก'ปLญหาสาธารณะ 

3. เป(นรัฐท่ีมีสถาบันทางการเมืองปรับตัว ความเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากการขาดความเป(น
สถาบันทางการเมือง (Political Institutionalization) หรือมีความเป(นสถาบันทางการเมืองท่ีตํ่า 
ทําให'มีการปรับเปลี่ยนโครงสร'างสถาบันทางการเมืองทางนิตินัยจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีมา
จากแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม แต�ทางพฤตินัยกลับส�งเสริม สนับสนุน หรืออ่ืนใด ให'สถาบันทางการเมือง  
ท่ีสําคัญ คือ ฝ�ายบริหารเข'มแข็ง จนนําไปสู�ความอ�อนแอขององค4ประกอบ โครงสร'าง สถาบันทาง
การเมืองอ่ืน ทําให'นักธุรกิจ ข'าราชการ หรือนักการเมืองท่ีชาญฉลาด ท่ีเสมือนเป(นนักฉวยโอกาส 
(opportutionist) ครอบครองปLจจัยท้ังอํานาจทุน อํานาจความรู' จัดต้ังพรรคการเมือง และชนะการ
เลือกต้ัง เป(นเสียงข'างมากในรัฐสภา จัดต้ังรัฐบาล ทําให'ครอบครองอํานาจรัฐ เป(นการผนึกรวมหรือ
หลอมรวมระหว�างทุนกับรัฐ ก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร'างสังคมการเมืองกว'างขวางเพ่ือสู�
เปwาหมายท่ีนอกเจตนารมณ4และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปรับองคาพยพจากโครงสร'างสังคม
การเมืองท้ังจากพรรคการเมือง รัฐสภา และรัฐบาล ด'วยการกําหนดนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน4ส�วนตัว
และสาธารณะ ให'ระบบราชการนํานโยบายไปปฏิบัติ ส�วนหนึ่งจากการส�งมอบบริการสาธารณะ 
(Public Service Delivery) เพ่ือสนองตอบต�อการครอบครองอํานาจรัฐเพ่ือชัยชนะจากการเลือกต้ัง 
เป(นพลวัตรและวัฎจักรท่ีต�อเนื่อง เสมือนหนึ่งภาครัฐทําหน'าท่ีผลิต เป(นผู'ผลิต ประชาชนบริโภค เป(น
ผู'บริโภค และใช'กลไกตลาดแบบจัดการที่รัฐควบคุม (State Management for Market 
Mechanism)  

4. เป(นรัฐท่ีกลุ �ม หน�วยงาน องค4การ สถาบัน หรืออื่นใด ทางการเมืองใช'กลยุทธ4
การตลาดทางการเมืองแบบประชานิยม (Political Marketing Populism) กลยุทธ4การตลาดแบบ
ประชานิยม จากกลุ�ม หน�วยงาน องค4การ สถาบัน หรืออ่ืนใด ทางการเมืองใช'แนวคิดท่ีนําไปสู�วิธีการท่ี
นําไปสู�การสร'างการยอมรับของประชาชนเป(นวงกว'าง จากพรรคการเมืองท้ังจากบุคคลท่ีเป(นหัวหน'า 
เลขาธิการ กรรมการบริหาร แกนนําพรรคอื่น ผู 'สมัครรับเลือกต้ัง และสมาชิก ชื่อ สัญลักษณ4 
ภาพลักษณ4 คําขวัญ เจตนารมณ4 อุดมการณ4 นโยบาย ยุทธศาสตร4 หรืออ่ืนใด เพ่ือแปลงการยอมรับ
เป(นคะแนนเสียงการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย และการสนับสนุน ส�งเสริม ผลักดัน ร�วมมือ 
หรืออ่ืนใด กับประชาชนภายหลังชนะการเลือกต้ังและครอบครองอํานาจรัฐ เพ่ือสร'างความชอบธรรม
ท่ีต�อเนื่องและยาวนาน 

5. เป(นรัฐท่ีการสิ้นสุดเป(นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงภายใน ท่ีสําคัญ คือ การสิ้นสุด
การครองอํานาจของผู'นําทางการเมืองท่ีใช'แนวคิดและกลยุทธ4การตลาดทางการเมืองแบบประชานิยม
มาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีอปกติ ท่ีสําคัญ จากการรัฐประหาร การเดินขบวนขับไล�ของ
ประชาชน ทําให'อพยพเดินทางออกนอกประเทศ แต�ผู'นําทางการเมืองภายหลังกําหนดนโยบายและ
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ยุทธศาสตร4ตามแนวคิดและกลยุทธ4การตลาดทางการเมืองแบบประชานิยมต�อเนื่อง แม'มีการปรับเปลี่ยน 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรืออื่นใด จากรายละเอียดส�วนหนึ่งก็ตาม ท้ังนี้ท่ีสําคัญมาจากปLจจัย
หลายประการ ท่ีสําคัญ คือ ระดับการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีทําให'กลยุทธ4
การตลาดทางการเมืองแบบประชานิยมยืนยาวหรือหดสั้น      

 ความเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางการเมืองท่ีมาจากปLจจัยอ่ืนท่ีก�อให'เกิดการปรับตัว
อย�างกว'าง จนส�งผลให'รัฐปรับเปลี่ยนอย�างต�อเนื่อง สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการ
เมืองในความหมายเดิมบนพ้ืนฐานของรัฐชาติท่ีสําคัญ ประกอบด'วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง 
รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม  

1. พรรคการเมือง  
  พรรคการเมือง คือ การรวมกันของบุคคลเป(นกลุ�มบุคคลท่ีมีอุดมการณ4ทางการเมือง

เดียวกันเพ่ือต�อสู'แข�งขันช�วงชิงอํานาจทางการเมืองในการเลือกต้ังเพ่ือจัดต้ังรัฐบาล หน'าท่ีของพรรค
การเมือง ประกอบด'วย (วิทยา นภาศิริกุลกิจ และสุรพล ราชภัณฑารักษ4, 2525: 13-23) การสรรหา
บุคคลทางการเมือง (Political Recruitment)  การกล�อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) 
การสื่อสารทางการเมือง การบูรณาการทางการเมือง (Political Integration) ด'วยการทําหน'าท่ี
เร'าระดม (Political Mobilization) ให'ผู'คนต่ืนตัวและเข'ามีส�วนร�วมทางการเมือง การสร'างความชอบธรรม
และเสถียรภาพทางการเมือง (Political Legitimization and Stabilization) และการสร'างสรรค4
ทางการเมือง (Political Innovation) หน'าท่ีของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือการเป(น
ช�องทางแสดงออกหรือรวบรวมข'อเสนอสู�ระบบการเมือง เป(นรัฐบาลหากชนะการเลือกต้ัง และเป(น
ฝ�ายค'านหากปราชัยในการเลือกต้ัง หน'าท่ีของพรรคการเมืองในระบอบเผด็จการคือการเป(นเครื่องมือ
เพ่ือแสวงหาความชอบธรรมและการสนับสนุนจากมวลชน (Almond, 1960: 117) บทบาทของ
พรรคการเมืองแบ�งเป(นสองด'าน (ทวีศักด์ิ พันธุ4สุระ, 2529: 11-13) ประกอบด'วย (1) ด'านโครงสร'าง 
บทบาทในการสร'างความชอบธรรมทางการเมือง (Legitimacy Establishment) ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมีความชอบธรรมในการจัดต้ัง
รัฐบาล (2) ด'านกระบวนการ พรรคการเมืองมีบทบาทสําคัญสี่ประการ ประการแรก การเป(นสื่อกลาง
เพ่ือเชื่อมโยงระหว�างผู'ปกครองกับผู'ถูกปกครอง (Political Medium) ประการที่สอง การให'
การศึกษาทางการเมือง (Political Education) ทางตรง เช�น จากการเป(นสมาชิกพรรค เป(นต'น และ
ทางอ'อม เช�น จากการฟLงการรณรงค4หาเสียงเลือกตั้ง ประการที่สาม การเร'าระดมทางการเมือง 
(Political Mobilization) เป(นการกระตุ'นให'ประชาชนท่ีมีความสนใจทางการเมืองมีส�วนร�วมทางการเมือง 
ประการท่ีสี่ การเป(นเครื่องมือเพ่ือคัดเลือกผู'นํา (Political Recruitment) พรรคการเมืองมีหน'าท่ี
นําเสนอบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน�งทางการเมือง เช�น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู'แทนราษฎร เป(นต'น ระบบพรรคการเมืองในระบอบเผด็จการแบ�งออกเป(นสองประเภท 
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คือ ระบบพรรคการเมืองเดียว กับระบบพรรคการเมืองท่ีเป(นตัวแทนของกลุ�มชนชั้นนําทางการเมือง
เดิมเพียงพรรคเดียว แต�รัฐอนุญาตให'จัดต้ัง ซ่ึงอาจเป(นตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีมีอํานาจเพ่ือให'
การเลือกต้ังมีการแข�งขัน แต�มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวท่ีมีอํานาจรัฐชนะการเลือกต้ัง ระบบ
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบ�งออกเป(นสามประเภท ประเภทแรก ระบบพรรคเด�นพรรคเดียว 
(One-Dominant Party System)  ระบบสองพรรคการเมืองใหญ� (Two-Dominant Party System) 
และระบบหลายพรรคการเมือง (Multiple party System) ปLจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จของ
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีสองประการ (ทวี สุรฤทธิกุล และเสนีย4 คําสุข, 2545: 486-487) 
ประการแรก ระดับความเป(นสถาบันของพรรคการเมือง ท่ีประกอบด'วย ความสามารถในการปรับตัว 
การเป(นองค4การซับซ'อน ความต�อเนื่อง และความเป(นอิสระ เป(นท่ีน�าสังเกตว�าพรรคการเมืองท่ีจัดต้ัง
มานานมีความเป(นระบบราชการสูงมาก แม'มีความเป(นสถาบันทางการเมืองสูง แต�การปรับตัวมีปLญหา
หากเผชิญกับพรรคการเมืองแนวทางประชานิยม (Populism) หรือการตลาดทางการเมือง ประการท่ีสอง 
ความสามารถทางการเมืองของพรรคการเมือง ประกอบด'วย กลุ�มผู'นําพรรค และสมาชิกพรรค ท่ีเป(น
บุคคลท่ีมีการศึกษาดี การผ�านอบรมกล�อมเกลาทางการเมืองตามอุดมการณ4ทางการเมืองของพรรค 
การเป(นท่ียอมรับ ความซ่ือสัตย4สุจริต มีความสามารถทางการเมืองและการบริหาร มีภาวะผู'นํา เป(นต'น 
ปLจจัยเหล�านี้นํามาสู�การกําหนดพฤติกรรมของพรรคการเมือง ล'วนแล'วแต�เป(นส�วนสําคัญท่ีทําให'พรรค
ชนะการเลือกต้ังเพ่ือเป(นเสียงข'างมากในรัฐสภาและจัดต้ังรัฐบาลในท่ีสุด         

2. การเลือกต้ัง 
  การเลือกต้ังเป(นกระบวนการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งท่ีแสดงถึงการมีส�วนร�วม

ทางการเมืองของประชาชนในการปกครองประเทศ การเลือกตั้งจึงมีนัยทางการเมืองที่แสดงถึง
เจตจํานงของประชาชนในการปกครองประเทศท้ังในด'านการสนับสนุนหรือคัดค'าน ท้ังท่ีมีตัวแทนและ
ปราศจากตัวแทน เป(นกระบวนการทางการเมืองท่ีสําคัญยิ่งในการถ�ายทอดอํานาจอธิปไตยบางส�วนไป
ให'ตัวแทนท่ีใช'อํานาจแทนประชาชน การเลือกต้ังจึงมีความหมายท่ีหลากหลาย (ธโสธร ตู'ทองคํา, 
2545: 535) นับต้ังแต�ท่ีหมายถึงการต�อสู'แข�งขันในการณรงค4เพ่ือให'เกิดตามความคาดหวังท่ีเป(นท่ี
พึงพอใจ ภายหลังจากท่ีได'รับชัยชนะในการดํารงตําแหน�งทางการเมือง (Butler, Penniman, and 
Renny, eds. 1981: 1) การมีส�วนร�วมทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งอันแสดงถึงความเป(นพลเมือง 
การเลือกต้ังจึงมีนัยของความเป(นพลเมืองในประชาคมทางการเมืองท่ีมีต�อกิจการสาธารณะ (Crewe, 
1981: 216) การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนในการปกครองประเทศ การเลือกต้ังจึงเป(นท้ัง
สิทธิและหน'าท่ี ในการเรียกร'องและสนับสนุนสิ่งท่ีต'องการ (พรศักด์ิ ผ�องแผ'ว, 2544: 201, 2) วิธีการ
ท่ีเปyดโอกาสให'ราษฎรได'มีส�วนในการเลือกสรรและกําหนดตัวเจ'าหน'าท่ีท่ีจะมาบริหารงานด'านสาธารณะ 
(จรูญ สุภาพ, 2535: 104) การท่ีบุคคลได'เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจํานวนหนึ่งจากหลาย ๆ คน หรือ
เลือกจากบัญชีรายชื่อผู'เข'าสมัครรับเลือกต้ังบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจํานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลาย ๆ บัญชี
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เพ่ือให'ไปกระทําการอันใดอันหนึ่งแทนตน (วิสุทธิ์ โพธิแท�น, 2524: 63) กระบวนการทางการเมืองใน
รูปแบบหนึ่ง ท่ีเป(นกิจกรรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน       
ผู'เป(นเจ'าของอํานาจอธิปไตย ด'วยการไปใช'สิทธิออกเสียงเลือกต้ังผู'แทนของตนเพ่ือทําหน'าท่ีในรัฐสภา
และในรัฐบาล เป(นกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชน ท่ีเรียกร'องและสนับสนุนให'มีการปฏิบัติ 
จัดทําหรือละเว'นการกระทําอย�างใดอย�างหนึ่งในทางการเมือง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ
ท่ีมีผลกระทบต�อประชาชน (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2531: 1) ดังนั้นการเลือกต้ังจึง
หมายถึง กระบวนการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งท่ีพลเมืองเข'ามีส�วนร�วมด'วยการแสดงเจตจํานงตาม
ความต'องการและการสนับสนุนโดยผ�านตัวแทนเข'าไปทําหน'าท่ีในการปกครองประเทศ วัตถุประสงค4
ของการเลือกต้ังเพ่ือให'พลเมืองท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอันนําไปสู�การให'มีส�วนร�วมในการใน
การเมืองการปกครองประเทศ โดยการคัดเลือกตัวแทนท่ีเป(นผู'สมัครรับเลือกต้ัง เข'าทําหน'าท่ีตามท่ี
กําหนดหรือได'รับมอบหมาย  

  การเลือกต้ังมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการเมืองการปกครองท้ังในทางทฤษฎีและ
ในทางปฏิบัติ (ธโสธร ตู'ทองคํา, 2559: 10-9 – 10-10) ในทางทฤษฎี ทฤษฎีการแบ�งอํานาจอธิปไตย
ออกเป(นสามส�วนสําคัญ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อาจรวมถึงอํานาจอ่ืน
ด'วยหากพึงมี ปรัชญาการเลือกต้ังมีความเชื่อมโยงกับการแบ�งแยกอํานาจและการใช'อํานาจท้ังสาม
อย�างชัดเจน กล�าวคือ การเลือกต้ังจะเป(นท่ีมาของสมาชิกรัฐสภาท่ีผู'ใช'อํานาจนิติบัญญัติซ่ึงเป(นท่ีมา
ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และเป(นท่ีมาของประธานาธิบดี
ในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีและก่ึงประธานาธิบดีในฝ�ายบริหาร และท้ังฝ�ายบริหาร
หรือนิติบัญญัติท่ีได'รับมอบอํานาจจากประชาชนโดยผ�านการเลือกต้ังจะมีส�วนเก่ียวข'องกับฝ�ายตุลาการ 
ส�วนทฤษฎีการกระจายอํานาจมองว�าการเลือกต้ังทําให'ได'มาซ่ึงสมาชิกและผู'บริหารในระดับท'องถ่ิน 
เช�น ผู'ว�าการมลรัฐ หรือสมาชิกสภาท'องถ่ิน เป(นต'น การเลือกต้ังจึงมีความสําคัญในฐานะท่ีเป(นการ
ยอมรับในอํานาจของประชาชนในการเป(นเจ'าของอํานาจอธิปไตยจึงได'มีการมอบอํานาจให'กับตัวแทน
ไปปฏิบัติการแทน ตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีตกลงมอบหมาย หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง การเลือกต้ัง
เสมือนหนึ่งเป(นการเปyดโอกาสให'กับประชาชนผู'ลงคะแนนออกเสียงเลือกต้ังมีส�วนร�วมทางการเมืองใน
การเป(นผู'ใช'อํานาจอธิปไตยด'วยการเลือกตัวแทนเข'าไปทําหน'าท่ีในทางนิติบัญญัติและมีความสัมพันธ4
กับอํานาจของฝ�ายบริหาร ในทฤษฎีประชาธิปไตยแบบคลาสสิก (Classical democratic theory) จึง
บ�งชี้ว�าการเลือกต้ังคือการเลือกรัฐบาลท่ีจะเข'ามาปกครองประเทศ (พรศักด์ิ ผ�องแผ'ว, 2540: 217)  

  การเลือกต้ังจึงมีความสําคัญในทางปฏิบัติ ประกอบด'วย (ธโสธร ตู'ทองคํา, 2545: 
538-539) ประการแรก การเลือกต้ังเป(นกระบวนการทางการเมืองท่ีเป(นการแสดงออกถึงเจตจํานง
หรือความต'องการของประชาชนในการเข'ามีส�วนร�วมทางการเมืองท้ังการเรียกร'องและการสนับสนุน
ทางการเมือง การเลือกต้ังจึงมีความสัมพันธ4กับการตัดสินใจและการสร'างความชอบธรรมให'กับระบบ
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การเมือง ประการท่ีสอง การเลือกต้ังเป(นกระบวนการทางการเมืองท่ีมีผลต�อการจัดต้ังและจํากัด
อํานาจรัฐบาล หากผู'ออกเสียงลงคะแนนส�วนใหญ�มีความพึงพอใจในรัฐบาลหรือผู'ปกครอง ประชาชน
ก็จะเลือกพรรคการเมืองท่ีร�วมหรือสนับสนุนรัฐบาลหรือผู'ปกครองชุดเดิม แต�หากประชาชนส�วนใหญ�
ไม�ประสงค4หรือพึงพอใจในรัฐบาลชุดเดิมก็ย�อมก�อให'เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปกครองประเทศด'วย 
การเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและรัฐบาล การออกเสียงลงคะแนนจึงเป(นการสนับสนุนหรือ คัดค'าน
ต�อพรรคการเมืองท่ีร�วมรัฐบาลหรือรัฐบาล การเลือกต้ังจึงเป(นเครื่องมือสําคัญในการสร'างความ
เปลี่ยนแปลงให'กับนักการเมืองและสถาบันทางการเมืองโดยสันติวิธี ก�อให'เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยน
ผ�านอํานาจ ไม�เกิดการผูกขาดอํานาจ ประการท่ีสาม การเลือกต้ังเป(นกลไกสําคัญท่ีเชื่อมโยงระหว�าง
สถาบันทางการเมืองกับประชาชน เป(นกลไกท่ีสร'างความเชื่อมโยงระหว�างโครงสร'างทางการเมือง
ส�วนบน (Superstructure) อันประกอบด'วย รัฐสภา รัฐบาล และ ศาล กับโครงสร'างส�วนล�าง 
(Infrastructure) ซ่ึงประกอบด'วยประชาชน โดยผ�านการมีส�วนร�วมทางการเมือง ดังนั้นการเลือกต้ัง
จึงสะท'อนทัศนคติ ค�านิยม และความเชื่อของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานของรัฐบาลโดยผ�าน
นโยบายสาธารณะ การเลือกต้ังจึงก�อให'เกิดพันธะสัญญา และความคาดหวังกับประชาชนตาม
แนวทางหรืออุดมการณ4ท่ีได'ให'ไว'นําไปสู�ข'อผูกมัดท่ีทําให'รัฐบาลต'องปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะท่ี
กําหนดไว' 

3. รัฐสภา (Parliament)  
  รัฐสภามาจาก Parler หมายถึง การพูด หรือการเจรจา Parlement ในภาษาฝรั่งเศส 

หมายถึง สถานท่ีท่ีใช'ในการพูดจา การเจรจาต�อรองผลประโยชน4 การใช'อํานาจของรัฐ พัฒนาการทาง
การเมืองทําให'รัฐสภาเป(นสถาบันทางการเมืองท่ีมีอํานาจหน'าท่ีออกกฎหมายและควบคุมรัฐบาล เป(น
สถาบันทางการเมืองที่ใช'อํานาจนิติบัญญัติ หลักการสําคัญของระบบรัฐสภามีสามประการ คือ 
(โกสินทร4 วงศ4สุรวัฒน4, 2518: 1-23) ประการแรก หลักการการแบ�งแยกอํานาจ เป(นหลักการสําคัญ
ของการปกครองในระบอบเสรีนิยม ประชาธิปไตย ท่ีสําคัญ คือ การแบ�งแยกอํานาจทางการเมือง เป(น
การแบ�งแยกอํานาจ เพื่อเป(นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปwองกันผู'มีอํานาจใช'อํานาจ
ในทางท่ีผิด เป(นท่ีมาของการแบ�งแยกอํานาจออกเป(นสามส�วน คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
พัฒนาการทางความคิดทําให'ความคิดแตกออกเป(นสองส�วน คือ การแบ�งแยกอํานาจหน'าท่ีอย�าง
เด็ดขาด และการแบ�งอํานาจแบบมีความร�วมมือซ่ึงกันและกัน ท่ีเป(นหลักการท่ีการแบ�งแยกอํานาจ
มิได'ทําให'ความร�วมมือหมดสิ้น ท่ีสําคัญ คือ กรณีการท่ีรัฐมนตรีมีท่ีมาจากสภาผู'แทนราษฎรและความ
รับผิดชอบต�อรัฐสภา ประการที่สอง หลักการมีสมาชิกสภาผู'แทนราษฎรท่ีสัมพันธ4กับประชาชน 
ประการที่สาม หลักการตามกฎหมายที่เป(นท่ียอมรับอย�างถ'วนหน'า กฎหมายท่ีมาจากรัฐสภาจึงมี
ศักด์ิศรีเหนือกว�ากฎหมายอ่ืนยกเว'นกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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  รัฐสภาแบ�งออกเป(นสองรูปแบบ คือ สภาเดียวหรือระบบสภาเดียว และสภาคู�หรือ
ระบบสองสภา สภาเดียว คือ เอกสภา (Unicameral หรือ one-chamber หรือ one-house 
legislature) เป(นระบบที่รัฐสภา ประกอบด'วย สภาเดียวมีหน'าที่ออกกฎหมาย เป(นส�วนสําคัญ
หรือหน'าท่ีหลักควบคู�กับหน'าที่อื่น และสภาคู�หรือสองสภาหรือทวิสภา (bicameral หรือ two-
chamber) เป(นรูปแบบที่ประกอบด'วยสภาผู'แทนราษฎรหรือสภาสามัญหรือสภาล�าง และ
วุฒิสภาหรือสภาขุนนางหรือสภาสูงท่ีให'ตัวแทนจากกลุ�มแต�ละกลุ�มทําหน'าท่ีในสภา มาจากอังกฤษใน 
ค.ศ. 1815 และ แพร�หลายเป(นท่ียอมรับท่ัวไป รูปแบบสภาคู�แบ�งออกเป(นสองประเภท ประเภทแรก 
ระบบสภาคู�ท่ีมีอํานาจใกล'เคียงกัน ตัวอย�าง คือ สหรัฐอเมริกา ท่ีมีสภาคองเกรส (Congress) เป(นต'น 
(Roche and Levy, 1964) ประเภทท่ีสอง ระบบสภาคู�ท่ีมีเพียงสภาเดียวเป(นสภาท่ีมีอํานาจท่ีแท'จริง 
ตัวอย�าง คือ อังกฤษ ท่ีในปLจจุบัน สภาสามัญหรือสภาล�าง (House of Common) มีอํานาจเหนือ
สภาขุนนางหรือสภาสูง (House of Lords) เป(นอันมาก อํานาจหน'าท่ีของฝ�ายนิติบัญญัติแบ�งออกเป(น
การออกกฎหมาย การควบคุมรัฐบาลในการการบริหารราชการแผ�นดิน และ อํานาจหน'าท่ีอ่ืน ท่ี
สําคัญ คือ การประกาศสงคราม การให'ความเห็นชอบการสืบสันตติวงศ4 รัฐสภาทําหน'าท่ี ประการแรก 
การเป(นตัวแทนของประชาชนในการออกกฎหมาย ประการท่ีสอง การควบคุมการบริหารราชการ
แผ�นดินของรัฐบาล ท่ีสําคัญ คือ การให'ความเห็นชอบก�อนการเข'าบริหารราชการแผ�นดิน ด'วยการ
รับรองนโยบาย การควบคุมการบริหารราชการแผ�นดิน ที่ประกอบด'วย การต้ังกระทู'ถาม การ
อภิปรายท่ัวไป และ การอภิปรายท่ัวไปพร'อมท้ังลงมติไม�ไว'วางใจ เป(นต'น และการควบคุมรัฐบาลด'วย
กรรมาธิการ ในการเรียกเจ'าหน'าท่ีของรัฐมาชี้แจง หรือการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป(นต'น ประการท่ีสาม อํานาจหน'าท่ีอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ การให'ความ
เห็นชอบในการประกาศสงคราม การแต�งต้ังหรือให'ความเห็นชอบประมุขของรัฐ เป(นต'น 

  ความสําคัญของสถาบันรัฐสภามาจากการเป(นสถาบันทางการเมืองท่ีเป(นตัวแทน
ประชาชน มีนัยต�อสมาชิกของสถาบันทางการเมืองมาท่ีมาจากประชาชน ในการเป(นตัวกลางระหว�าง
ประชาชนกับรัฐบาล ทําให'มีความสัมพันธ4กับการเลือกตั้ง ในการเป(นตัวแทนของประชาชน 
พรรคการเมือง และ รัฐบาล เป(นสําคัญ กล�าวอีกนัยหนึ่ง ความสําคัญของสถาบันรัฐสภา แสดงถึง
ความสัมพันธ4กับแหล�งท่ีมา การเป(นสัญลักษณ4ของความชอบธรรม ท่ีสะท'อนถึงหน'าท่ีท่ีสําคัญในการ
ทําให'อํานาจของรัฐบาลมีความชอบธรรม ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ4ของคําสามคํา คือ รัฐสภา (legislature) 
ความชอบธรรม (legitimacy) และเก่ียวกับกฎหมาย (legality) (Hakes, 1973: 5) สถาบันนิติบัญญัติ  
ในส�วนของประเทศกําลังพัฒนา สถาบันรัฐสภาเป(นพลังท่ีสําคัญในการถ�วงดุลกับพลังอํานาจทาง
การเมืองของทหาร (ชัยอนันต4 สมุทวณิช อัจฉราพร กุมุทพิสัย, 2529: 6) บทบาทของสถาบันรัฐสภา 
มีสองประการ (โกสินทร4 วงศ4สุรวัฒน4, 2544: 346-347) ประการแรก สถาบันรัฐสภามีบทบาทในการสร'าง
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง การตัดสินใจ การวินิจฉัย ความขัดแย'งในสังคม การทําหน'าท่ีจัดสรร
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แบ�งปLนสิ่งท่ีมีคุณค�าในสังคม ประการท่ีสอง บทบาทในการสร'างความเป(นสถาบันทางการเมืองใน
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีเน'นความม่ันคงถาวร อันนํามาสู�การมีส�วนร�วมทางการเมือง
ของประชาชนแบบอิสระเสรี ปราศจากอํานาจบังคับ หรือการบงการจากรัฐ เพ่ือให'รัฐสภาทําหน'าท่ี
เป(นตัวแทนประชาชน อย�างมีประสิทธิภาพ 
  แนวคิดสมัยใหม�จากการศึกษาเรื่องอํานาจของรัฐสภาของโดแนลด4 บัทท4 (Butt, 
1967) และบทบาทของฝ�ายนิติบัญญัติในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษของจอร4จ เดวิดสัน เดวิด โคเวน
นอกซ4 และไมเคิล โอเลียรี (Davidson, Kovenock and O leary, 1966) ทําให'พบว�ารัฐสภาท่ีเป(น
สถาบันทางการเมืองท่ีใช'อํานาจนิติบัญญัติร�วมสมัยมีอํานาจและบทบาททางการเมืองลดลงมาก ท้ังนี้
มีสาเหตุมาจากการขยายอํานาจของรัฐบาลท่ีเป(นฝ�ายบริหาร ความรู'ความเชี่ยวชาญความชํานาญและ
ประสบการณ4ของบุคลากรของรัฐบาล และการมีข'อมูลข�าวสาร เทคโนโลยีทันสมัยก'าวหน'าเกินกว�าท่ี
รัฐสภาก'าวทันเพียงพอท่ีทําหน'าท่ีตรวจสอบและถ�วงดุล ปรากฎเป(นรูปธรรมในทางปฏิบัติท่ีการออก
กฎหมายส�วนใหญ�ตั้งต'นที่ฝ�ายบริหารโดยมีระบบราชการเป(นเครื่องมือท่ีสําคัญ ซ่ึงเป(นกลไกของ
รัฐบาล รัฐสภาจึงมีหน'าท่ีแค�อนุมัติให'ความเห็นชอบ ส�วนการตรวจสอบ ถ�วงดุล และควบคุมรัฐบาล
ของรัฐสภาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะขาดเครื่องมือและกลไกท่ีเพียงพอ รัฐสภาจึง
นับเป(นสถาบันทางการเมืองที่ไม�มีอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา และอยู�ภายใต'การครอบงําของ
รัฐบาล ทําหน'าท่ีเสมือนหนึ่งเป(นสภาตรายาง (rubber-stamp) เป(นเพียงสัญลักษณ4ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (Crick, 1965) สมาชิกรัฐสภาจึงกลายเป(นตัวแทนของกลุ�มท่ีล'าหลังและคับแคบ
เพราะมุ�งเน'นเฉพาะพ้ืนท่ีเลือกต้ังของตน (Packenham, 1970: 579) ก�อให'เกิดปLญหาด'านพฤติกรรม
ภาพรวมหรือมหภาค และภาพย�อยหรือจุลภาค (ชัยอนันต4 สมุทวณิช, 2544ก: 290-293) 

4. รัฐบาล  
  รัฐบาล คือ สถาบันทางการเมืองที่ใช'อํานาจบริหาร เป(นการใช'อํานาจอธิปไตย

รูปแบบหนึ่งเพ่ือบริหารราชการแผ�นดิน สถาบันบริหารท่ีเป(นรัฐบาล (Government) หรือคณะรัฐมนตรี 
(Cabinet) เป(นสถาบันทางการเมืองท่ีนํานโยบายสาธารณะและกฎหมายท่ีรัฐสภาเห็นชอบไปปฏิบัติ 
(Law and Policy Executive) เป(นสถาบันทางการเมืองท่ีเก่ียวพัน ระหว�างรัฐสภาท่ีออกกฎหมาย
และจัดทํานโยบาย (Law-making and Policy-making) กับระบบราชการ (Bureaucracy) ท่ีเป(น
สาธารณะ (Public Bureaucracy) ประกอบด'วย กระทรวง ทบวง กรม หรืออ่ืนใด เพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Public Policy Implementation) สู�ประชาชน ความแตกต�างระหว�างรัฐกับรัฐบาล (1) รัฐบาลเป(น
ส�วนหนึ่งหรือองค4ประกอบหนึ่งของรัฐ (2)  รัฐบาลเป(นคณะบุคคลท่ีเป(นผู'แทนปฏิบัติตามเจตนารมณ4
ประชาชนภายในรัฐ (3) รัฐบาลเป(นคณะบุคคลท่ีทําหน'าท่ีบริหารรัฐ ทําให'มีวาระผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 
แต�รัฐคงทนถาวร (4) รัฐหลากหลายกว�ารัฐบาล รัฐบาลเป(นคําท่ีใช'ในขอบเขตการบริหารตามกฎหมาย 
นโยบายสาธารณะ ทําให'ใช'คําว�าฝ�ายบริหาร (Executive) แทนรัฐบาลเพ่ือการปกครองประเทศเพราะ
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เป(นความหมายท่ีกว'าง (จุมพล หนิมพานิช, 2541: 364) รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมาจากวิวัฒนาการ
ทางสังคมท่ีจําแนกคนในสังคมเป(นสองส�วน คือ กลุ�มผู'ปกครองหรือชนชั้นปกครอง (political strata) 
เป(นคนส�วนน'อย เป(นชนชั้นนํา (elite) ทางการเมือง เป(นที่มาของรัฐบาล กับกลุ�มผู'ใต'ปกครอง 
เป(นชนชั้นถูกปกครอง (apolitical strata) เป(นคนส�วนใหญ� ประกอบด'วย กลุ�มคนท่ีเฉ่ือยชาทาง
การเมือง ยอมรับอํานาจของผู'ปกครอง และต'องการมีส�วนร�วมทางการเมือง  

  ประเภทของฝ�ายบริหารแบ�งเป(นสองประเภท (1) ประมุขของรัฐและฝ�ายบริหาร
ท่ีแท'จริง (Titular head and Real Executives) แบ�งเป(นสองส�วน คือ ประมุขของรัฐท่ีเป(น
ประธานาธิบดีหรือกษัตริย4หรืออ่ืนใด กับฝ�ายบริหารท่ีแท'จริงท่ีเป(นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประกอบ
เป(นคณะรัฐมนตรี มีอํานาจการบริหารแท'จริง  ประมุขของรัฐ ทําหน'า ที่ด'านรัฐพิธี แต�งตั้ง
นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะหากไม�มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งเสียงข'างมาก ส�วนใหญ�เป(น
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ญ่ีปุ�น แคนาดา ออสเตรเลีย ประเทศไทย 
เป(นต'น (2) ฝ�ายบริหารเด่ียวท่ีมีอํานาจท่ีแท'จริง (Single and Collegial Executives) ท่ีฝ�ายบริหารมี
อํานาจสูงสุด เป(นประมุขของรัฐและหัวหน'าฝ�ายบริหาร มาจากการเลือกต้ังจากประชาชน แต�งต้ัง
รัฐมนตรีท่ีทําหน'าท่ีเสมือนเป(นเลขานุการ (Secretary) ของผู'บริหารสูงสุด ส�วนใหญ�เป(นระบอบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี อาทิ สหรัฐอเมริกา เป(นต'น     

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศหลายประเทศท่ีไม�มีพรรค
การเมืองใดมีสมาชิกสภาผู'แทนราษฎรเกินก่ึงหนึ่ง ทําให'ต'องจัดโครงสร'างรัฐบาลเป(นรัฐบาลผสม 
(Coalition Government) (Blondel, 1969; Bryce, 1921; Laski, 1938; Lowell, 1896; Taylor 
and Herman, 1971) ที่ประกอบด'วยพรรคการเมืองมากกว�าหนึ่งพรรคร�วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล 
ความยั่งยืนของรัฐบาลผสมมาจากจํานวนพรรคท่ีน'อยท่ีสุดร�วมกันจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือให'ได'เสียงข'างมาก
ในสภาผู'แทนราษฎรเพียงพอ (พรศักด์ิ ผ�องแผ'ว, 2544: 15-16) ก�อให'เกิดรัฐบาลท่ีเข'มแข็ง 

  องค4ประกอบของรัฐบาลแบ�งเป(นสองส�วน คือ หัวหน'าฝ�ายบริหาร ท่ีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) และประชาธิปไตยแบบ
ประธานาธิบดีคือ ประธานาธิบดีที่สวมหมวกสองใบ คือ ประมุขของรัฐและหัวหน'าฝ�ายบริหาร 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีทําหน'าท่ีคัดเลือกรัฐมนตรี และเป(น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรับผิดชอบตามภารกิจท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีมอบหมาย และหน'าท่ีการบริหารอ่ืน อํานาจหน'าท่ีของรัฐบาล ประกอบด'วย (Huszar 
and Stevenson, 1951: 94-96) (1) ด'านการบริหาร เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (2) การแต�งต้ังและ
ถอดถอนเจ'าหน'าที่ของรัฐ พนักงาน ข'าราชการ (3) ด'านตุลาการ คือ การลดโทษ อภัยโทษ 
(pardoning) หรือนิรโทษกรรม (amnesty) (4) ด'านความสัมพันธ4ระหว�างประเทศและการทูต 
(5) ด'านการทหาร เพ่ือควบคุมกองทัพ (6) ความร�วมมือกับรัฐสภาหรือฝ�ายนิติบัญญัติ เช�น การกําหนด
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นโยบายสาธารณะ การแถลงนโยบายต�อรัฐสภา การเสนอกฎหมาย การออกกฎหมายบางฉบับตาม
อํานาจการออกพระราชกฤษฎีกา การกําหนดสมัยประชุมของรัฐสภา เป(นต'น โครงสร'างการประชุม
คณะรัฐมนตรี แบ�งการประชุมคณะมนตรีเป(นสามประเภท (1) ท่ัวไป นายกรัฐมนตรีเป(นประธานเพ่ือ
เห็นชอบ (2) เฉพาะด'าน เช�น  การประชุมรัฐมนตรีฝ�ายเศรษฐกิจ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีมอบหมายเป(นประธาน พิจารณารายละเอียดก�อนนําเสนอตามลําดับ (3) เป(นการภายใน (inner 
cabinet) ประกอบด'วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข'องหรือนายกรัฐมนตรีไว'วางใจ เช�น 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง จํานวนสองหรือสามคน ท่ีเป(นปLญหาหรือวาระท่ี
สําคัญมีผลต�อผลประโยชน4แห�งชาติ  
  หน�วยงานราชการ เช�น สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป(นต'น มีความสําคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล เมื่อตัดสินใจแล'ว 
มอบหมายให'รัฐมนตรีและข'าราชการในหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องปฏิบัติ พัฒนาการของการเมืองและ
การบริหารทําให'นายกรัฐมนตรีเพ่ิมความสําคัญ หน�วยงานท่ีข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีทวีความสําคัญ
ตามลําดับ ทําให'เพ่ิมความสําคัญของสํานักนายกรัฐมนตรีในประเทศหลายประเทศท่ีมีแนวโน'ม
ขอบเขตอํานาจกว'างขวาง เสมือนเป(นสํานักงานประธานาธิบดี แม'เป(นระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา หน�วยงานท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีล'วนแล'วแต�มีความสําคัญต�อประเทศท้ังสิ้น ท่ีสําคัญ คือ 
สํานักงานวางแผนเศรษฐกิจ สํานักงานวางแผนกําลังคน สํานักงบประมาณ สํานักงานข�าวกรอง
แห�งชาติ เป(นต'น  

5. ระบบราชการ (Buraucracy)   
  ระบบราชการ คือ องค4การที่มีการจัดองค4ประกอบหรือโครงสร'าง ประกอบด'วย 

(สร'อยตระกูล (ติวยานนท4) อรรถมานะ, 2533: 196-197) ลําดับการบังคับบัญชา (level of 
hierarchy) ท่ีเป(นพีระมิด การแบ�งงานกันทํา (division of labour) ตามความชํานาญเฉพาะด'าน 
(specialization) การยึดถือความเป(นทางการ ปฏิเสธความเป(นส�วนบุคคล (impersonality) การยึดถือ
กฎระเบียบข'อบังคับ (rules and regulation) การทํางานเป(นอาชีพ (career service) และการแบ�งแยก
ท้ังเรื่องส�วนตัวและทรัพย4สินของบุคคลออกจากองค4การ (separation of the property and 
affairs) ทําให'ระบบราชการแบ�งออกเป(นสองประเภท คือ ระบบราชการที่เป(นเอกชน (private 
bureacracy) และระบบราชการสาธารณะ (Public Bureaucracy) เป(นองค4การสาธารณะ (Public 
Organization) ท่ีมีความหมายถึงระบบราชการท่ีเป(นสถาบันท่ีทําหน'าท่ีการบริหารราชการแผ�นดิน
จากการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ระบบราชการถือกําเนิดมานับหลายพันป�เพราะเป(นฐานอํานาจ
และเครื่องมือท่ีสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย4หรือผู'ปกครองหรือชนชั้นนําเพ่ือปกครองประเทศ ท่ี
เป(นขุนนางหรือชนชั้นขุนนาง จากสังคมท่ีมีความสลับซับซ'อนน'อย ประชากรน'อย กิจกรรมจํากัด 
ภายหลังจึงเป(นฐานอํานาจและเครื่องมือของรัฐสมัยใหม�ท่ีเป(นรัฐชาติทําให'ระบบราชการเปลี่ยนแปลง
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เป(นกระทรวง ทบวง กรม เป(นสถาบันทางการเมืองท่ีมีความชอบธรรมจากอํานาจท่ีแบ�งออกเป(น
อํานาจท่ีถูกต'องตามกฎหมายและท่ีมีเหตุผล (legal-rational authority) ตามแนวคิดของแม็กซ4 เวเบอร4 
(Max Weber) นําไปสู�แนวคิดด'านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการ จากสังคมท่ี
สลับซับซ'อน โครงสร'างสังคมการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมจํานวนประชากร การขยายกิจกรรม
จํานวนมาก ทําให'บทบาทของระบบราชการเปลี่ยนแปลง จากท่ีจํากัดเฉพาะการรักษาความสงบสุข
ภายในและการปwองกันการรุกรานจากภายนอกเพื่อแลกกับความจงรักภักดี การเก็บภาษี และ
การเกณฑ4แรงงาน เป(นการขยายบทบาทของรัฐท่ีครอบคลุมกิจกรรมสาธารณะทุกประเภท ท่ีสําคัญ 
คือ การศึกษา การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ กลายเป(นการบริการสาธารณะ
ทุกประเภท เช�นเดียวกับแนวคิดแนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจของอดัม สมิธ (Adam Smith) และ
นักคิดภายหลังจํานวนหนึ่ง ที่เน'นอุปสงค4 อุปทาน และกลไกตลาด ขณะท่ีแนวคิดสังคมนิยม
คอมมิวนิสต4ของคาร4ล มาร4กซ4 (Karl Marx) ปฏิเสธกลไกตลาด เน'นบทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจ 
จนภายหลังมีแนวคิดเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ขณะท่ีแนวคิดเศรษฐศาสตร4ของจอห4น เมย4นาร4ด เคนส4 
(John Maynard Kenyes) ท่ีเน'นนโยบายการเงินและการคลัง ท่ีนํามาสู�บทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจ
อย�างกว'างขวาง (อิสระ สุวรณบล, 2545: 214-218)  

  ความสัมพันธ4ระหว�างรัฐบาลกับระบบราชการ เป(นความสัมพันธ4ระหว�างการเมืองกับ
การบริหาร (Politics and Administration) ท่ีแบ�งออกเป(นการแบ�งแยกการเมืองกับการบริหารออก
จากกัน เพราะมีความแตกต�างท้ังจากเหตุผลด'านอํานาจหน'าท่ีและความรับผิดชอบ การดํารงตําแหน�ง 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง ความม่ันคงจากการดํารงตําแหน�ง ความรู'ความสามารถและความชํานาญ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด'าน ความเป(นกลางทางการเมือง ข'อจํากัดด'านพฤติกรรม (สร'อยตระกูล 
(ติวยานนท4) อรรถมานะ, 2533: 146-153) และแนวคิดความสัมพันธ4ระหว�างการเมืองกับการบริหาร 
ท่ีเป(นความสัมพันธ4ระหว�างรัฐบาลท่ีมีหน'าท่ีกําหนดนโยบายสาธารณะ กับระบบราชการท่ีมีหน'าท่ีนํา
นโยบายไปสู�การปฏิบัติ เป(นกระบวนการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ทําให'ความอิสระไม�ถือกําเนิดอย�าง
เป(นทางการ ความสัมพันธ4ท่ีพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ประกอบด'วย ความต'องการข'อมูลข�าวสารของ
ฝ�ายการเมืองจากฝ�ายบริหาร การขาดความชัดเจนของนโยบายสาธารณะท่ีมาจากฝ�ายบริหารทําให'
ฝ�ายบริหารต'องปรับปรุง ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรืออ่ืนใด กับนโยบายสาธารณะเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
การขาดความชัดเจน รัดกุม และรอบคอบ ของกฎหมายและนโยบายสาธารณะจากฝ�ายการเมือง 
ทําให'ฝ�ายบริหารต'องใช'ดุลพินิจเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติ คณะท่ีปรึกษาท่ีมาจากฝ�ายบริหารท่ีประกอบด'วย
ข'าราชการระดับสูงและนักวิชาการเกี่ยวพันกับฝ�ายการเมืองเพ่ือให'ข'อมูลข�าวสาร กฎระเบียบ 
ข'อบังคับ ข'อมูล กับทางราชการ ท่ีมีส�วนช�วยเหลือ สนับสนุน ส�งเสริม การกําหนดนโยบายสาธารณะ 
(ไชยา ยิ้มวิไล, 2534) ปLญหาของระบบราชการท่ีมาจากความเฉ่ือยชา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด เป(นที่มาของแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ท่ีสําคัญ คือ แนวคิดการจัดการภาครัฐ
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สมัยใหม� (New Public Management: NPM) ท่ีมากาเร็ต แธตเชอร4 นายกรัฐมนตรีอังกฤษระหว�าง 
พ.ศ. 2522 ถึง 2533 หรือ ค.ศ. 1979 ถึง 1990 เสนอ (จุมพล หนิมพานิช, 2553) จนก�อให'เกิด
ความคิดการปฏิรูประบบราชการอย�างกว'างขวาง มีการปรับแนวคิดการรื้อปรับระบบ (Reengineering) 
ท่ีเป(นเอกชนมาใช'ในระบบราชการ และแนวคิดประดิษฐกรรมใหม�หรือการสรรค4สร'างประดิษฐ
กรรมการบริหารจัดการ (Reinventing Government) เป(นการปฏิรูประบบราชการตามแนวทาง
สหรัฐอเมริกาช�วงทศวรรษท่ี 2533 หรือ 1990  

6. ประชาสังคม (Civil Society)  
  ประชาสังคม (Civil Society) เป(นคําท่ีมาจากการรวมกันของสองคํา คือ Civil ท่ี

หมายถึง อารยะ กับคําว�า Society ซ่ึงหมายถึง สังคม อันเป(นลักษณะการอยู�รวมกันของมนุษย4ท่ีเกิด
ความรู'สึกร�วมกัน ดังนั้นประชาสังคม คือ การรวมกันของผู'คนในสังคมระหว�างรัฐกับปLจเจกบุคคล
เกือบทุกประเภท เป(นกลุ�ม สมาคม มูลนิธิ ชมรม ชุมชน ละแวกบ'าน หรืออ่ืนใด จากการตระหนักถึง
สิทธิ เสรีภาพ หน'าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต�อสังคม (นิธิ เอียวศรีวงศ4, 2540: 56; เอนก เหล�าธรรมทัศน4, 
2542: 35) องค4ประกอบของประชาสังคม (Putnam, 1993) ประการแรก ความเก่ียวพันของพลเมือง 
(civic association) ประการท่ีสอง บรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัยระหว�างกัน (norms of reciprocity) 
ประการท่ีสาม ความเชื่อม่ันทางสังคม (social trust) ประการท่ีสี่ ประชาชนมีส�วนร�วมของประชาชน
ในงานสาธารณะอย�างต�อเนื่อง ประการที่ห'า ประชาชนมีความสัมพันธ4ในแนวราบที่แสดงถึง
ความเท�าเทียมกัน หน'าท่ีของประชาสังคม ประกอบด'วย (Diamond, 1997: 29-52) การจํากัด การควบคุม
และการตรวจสอบอํานาจรัฐเพ่ือทําให'ระบอบประชาธิปไตยมีความชอบธรรม การกระตุ'นการมีส�วนร�วม
ทางการเมืองและสนับสนุนทักษะทางด'านประชาธิปไตย การเน'นผลประโยชน4สาธารณะ การพ่ึงตนเอง
และปลอดจากอํานาจรัฐ (ธโสธร ตู'ทองคํา, 2551: 15-11) 

  ประชาสังคมเป(นที่รวมของกลุ�มที่มีลักษณะแตกต�างหลากหลายประเภท นับต้ังแต�
กลุ�มผลประโยชน4 (Interest Group) ท่ีเน'นผลประโยชน4ร�วม (Common Interest) กลุ�มกดดัน 
(Pressure Group) ท่ีเน'นพฤติกรรมการกดดันร�วมกัน องค4การเอกชนหรือองค4การพัฒนาเอกชน 
(Non-governmental Organization) ท่ีเน'นกิจกรรมที่ไม�แสวงหากําไร ขบวนการทางสังคมหรือ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ซ่ึงเป(นการรวมกลุ�มท่ีมีการนําสังคม วัฒนธรรม 
ศาสนา ความเชื่อ หรือองค4ประกอบใดองค4ประกอบหนึ่งหรือประเด็นทางสังคมเป(นหลักในการ
รวมกลุ�ม และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม� (New Social Movement) ท่ีเน'นการช�วงยิงแย�งชิง
พ้ืนท่ีในการให'ความหมายและการสถาปนาอัตลักษณ4 (Identity) ของกลุ�มหรือประเด็นทางสังคมให'
เป(นท่ียอมรับ และแตกต�างจากการรวมกลุ�มแบบอ่ืนท่ีไม�จัดเป(นหรือนอกประชาสังคม ท่ีสําคัญ คือ 
พรรคการเมืองท่ีเน'นการรวมกลุ�มของบุคคลท่ีมีอุดมการณ4ร�วมกัน (Common Ideology) วัตถุประสงค4
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เพ่ือช�วงชิงอํานาจรัฐอย�างชอบธรรม ทําให'บุคคลในสังกัดต'องลงสมัครรับเลือกต้ัง เป(นต'น (ธโสธร 
ตู'ทองคํา, 2551: 15-12) 
  ประชาสังคมจึงมีความสําคัญกับบทบาทในการควบคุมรัฐและการจรรโลงระบอบ
ประชาธิปไตย (Democratization) บนพ้ืนฐานความสัมพันธ4ระหว�างรัฐกับสังคม ท่ีสําคัญ (อนุสรณ4 
ลิ่มมณี, 2542: 11-15) ประการแรก การระดมประชาสังคมโดยผ�านสมาคมหรือสื่อมวลชนท่ีเป(นอิสระ
และการรวมตัวกันเป(นสมาคมหรือองค4การเพ่ือทําหน'าท่ีตรวจสอบการการบริหารประเทศ โดยเฉพาะ
รัฐบาลท่ีเป(นเผด็จการ ประการท่ีสอง การรวมกันเป(นกลุ�มอย�างเข'มแข็ง เพ่ือเสริมบทบาทของพรรค
การเมืองในการกระตุ'นการมีส�วนร�วมทางการเมือง ประการท่ีสาม เพ่ือช�องทางเรียกร'องผลประโยชน4
ท่ีกว'างไกลเกินกว�าและนอกเหนือจากพรรคการเมืองจากกลุ�มอิสระท้ังหลายทําให'ระบอบ
ประชาธิปไตยสนองตอบต�อความต'องการของประชาชนจํานวนมาก ประการท่ีสี่ การฝtกทักษะให'กับ
แกนนําของประชาสังคมในการจัดการภายในเพื่อให'มีบทบาททางการเมืองต�อไป ประการท่ีห'า 
พัฒนาการของประชาสังคมท่ีเป(นเครือข�ายนําไปสู�การก�อตัวเป(นองค4การซ่ึงเป(นท่ีมาของพรรคการเมือง 
(Gill, 2000: 126) 

  การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากปLจจัยภายในจากแนวคิดทฤษฎีระบบ 
(Systems Theory) ท่ีมีปLจจัยนําเข'า (Input) ท่ีประกอบด'วยความต'องการ (demands) กับการ
เรียกร'อง (support) สู�กระบวนการแปรรูป (Conversion Process) ท่ีกลายเป(นนโยบายและ
กฎหมายของปLจจัยนําออก (Output) แล'วต�อเนื่องเป(นปLจจัยปwอนกลับ (Feedback) ท่ีท้ังหมดมี
ปฏิสัมพันธ4กับสภาพแวดล'อม (Environment) จนเป(นระบบการเมือง (Polical System) ท่ีเป(นการ
จัดสรรแบ�งปLนสิ่งท่ีมีคุณค�าในสังคม (Easton, 1953; 1957: 383-400; 1965; 1970) จากสถาบันทาง
การเมือง ท่ีสําคัญ คือ พรรคการเมือง ผ�านกระบวนการทางการเมือง คือ การเลือกต้ัง สู�รัฐสภาท่ีเป(น
สมาชิกสภาผู'แทนราษฎร นําไปสู�การจัดต้ังรัฐบาลของพรรคการเมืองเสียงข'างมากกําหนดนโยบาย
สาธารณะ เพ่ือให'ระบบราชการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ ท่ีมีผลต�อประชาชนหรือภาคประชาชนหรือ
ภาคประชาสังคม และย'อนกลับไปสู�ท่ียอมรับหรือปฏิเสธพรรคการเมืองและรัฐบาลผ�านการเลือกต้ัง 
เป(นวงจรทางการเมือง (Policial Circle) ท่ีเป(นกระบวนปกติ หรือกระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวข'อง
หรือเชื่อมโยงหรือสัมพันธ4หรืออ่ืนใด ท่ีสําคัญ คือ การรัฐประหาร การทําประชามติ ความรุนแรงทาง
การเมือง หรืออ่ืนใด ท่ีเป(นกระบวนการทางการเมืองอ่ืน 
  จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข'องท่ีสําคัญคือจากแนวคิดของรัฐตลาดท่ีกําหนด นํามาสู�
การสร'างกรอบการวิจัยของการวิจัยความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
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3. กรอบการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มุ�งเน'นอธิบาย

และวิเคราะห4 แบ�งออกเป(นสามส�วน ประกอบด'วย  
3.1 บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป(นการอธิบายและ

วิเคราะห4การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอกและภายใน   
1. การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก การเปลี่ยนผ�านประเทศไทย

จากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก แบ�งเป(นสามด'าน คือ ด'านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
(1) ด'านการเมือง แบ�งเป(น (ก) รัฐ นับต้ังแต�การถือกําเนิดรัฐสมัยใหม�หรือรัฐชาติ มีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเป(นผลปLจจุบันก�อตัวนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2523 หรือ 1980 กระแสโลกาภิวัตน4ทําให'
องค4ประกอบของรัฐ คือ ดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาลเปลี่ยนแปลง (ข) ระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีเป(นปLญหาจากวิกฤตการณ4ประชาธิปไตย และรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
และ (ค) การปฏิรูปการเมือง ท่ีมีพัฒนาการจากต�างประเทศนํามาสู�การปฏิรูปการเมืองตามแนวทาง
รัฐธรรมนูญนิยม สู�ประเทศไทยทําให'เป(นที่มาของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
(2) ด'านเศรษฐกิจ มุ�งเน'นระบบเศรษฐกิจเสรีตามแนวทางทุนนิยมห'าด'าน (ประภัสสร4 เทพชาตรี, 
2545: 17-18; วินิต ทรงประทุม, 2528: 9-11; ธีระ นุชเป��ยม, 2549: 15-22-15-31, ทวีวัฒน4 
ปุณฑริกวิวัฒน4, 2544: 116-117; รังสรรค4 ธนะพรพันธุ4, 2548: 51- 57; สมภพ มานะรังสรรค4, 2549: 
19-90; จันทณา กระแสร4แสน, 2541: 132-133; สมภพ มานะรังสรรค4, 2552: 63 -113; สุธี 
ประศาสน4เศรษฐ, 2541:  31- 40; สุวิทย4 เมษินทรีย4, 2553; แมนฟรีด สเตเกอร4, 2553: 90; อุกฤษณ4 
ปLทมานันท4, 2528: 233-234) คือ (ก) การพัฒนาระหว�างประเทศ จากการกําหนดยุทธศาสตร4การ
พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข'า อุตสาหกรรมเพ่ือส�งเสริมการส�งออก และความเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยมภายหลังการล�มสลายของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต4 
(ข) การค'าระหว�างประเทศ จากความล'มเหลวของการจัดต้ังองค4การการค'าระหว�างประเทศ ท่ีจัดเป(น
การประชุมความตกลงท่ัวไปว�าด'วยพิกัดภาษีศุลกากรและการค'า หรือแกตต4 และเป(นองค4การการค'าโลก
นับต้ังแต� พ.ศ. 2538 หรือ ค.ศ. 1995 ท่ีเผชิญปLญหานานัปการ (ค) การเงินระหว�างประเทศ จากการ
เปyดเสรีทางการเงินภายหลังสงครามเย็นก�อให'เกิดวิกฤตการณ4ทางเศรษฐกิจในเอเชียใน พ.ศ. 2540 
(ง) การลงทุนระหว�างประเทศ ท่ีเป(นประโยชน4กับบรรษัทข'ามชาติภายหลังการเปyดเสรีทางเศรษฐกิจ
ท้ังทางด'านการค'าและการลงทุน (จ) ความช�วยเหลือระหว�างประเทศ ท่ีมาจากประเทศพัฒนาแล'ว
และองค4การระหว�างประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําให'
ประเทศไทยช�วยเหลือประเทศอื่นนับตั้งแต�ทศวรรษที่ 2533 แต�ภายหลังวิกฤตการณ4เศรษฐกิจ 
ประเทศไทยรับความช�วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล'วและองค4การระหว�างประเทศ แทน (3) ด'านสังคม 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากโลกาภิวัตน4ทําให'ชนชั้นนําท่ีมีจํานวนน'อยเหนือกว�าคนกลุ�มอ่ืนท่ีมีจํานวนมาก
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ในสังคมแล'ว เพิ่มความเหนือกว�าจากการครอบครองทรัพย4สินจํานวนมาก และโลกาภิวัตน4ทําให'
ประชาชนเพ่ิมการรวมกลุ�มเป(นประชาสังคม มีบทบาทเคลื่อนไหว จากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
และองค4การพัฒนาเอกชน เป(นการเมืองภาคประชาชน 

2. การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายใน แบ�งเป(นสามด'าน คือ ด'าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (1) ด'านการเมือง การสถาปนารัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม� จากการปฏิรูป
การปกครองส�วนกลางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู�หัว รัชกาลท่ีห'า ใน พ.ศ. 
2435 นับเป(นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย4 จนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต�ขาดเสถียรภาพและ
ความมั่นคง นําไปสู�การปฏิรูปการเมืองนับตั้งแต� พ.ศ. 2535 เป(นที่มาของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (2) ด'านเศรษฐกิจ การทําสนธิสัญญาเบาริงค4ใน พ.ศ. 2398 ทําให'
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพเป(นระบบเศรษฐกิจแบบการค'า การกําหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับท่ีหนึ่งใน พ.ศ. 2504 ทําให'ประเทศไทยเป(นระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมเสรีจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ต�อเนื่องถึงปLจจุบัน ที่สําคัญ คือ การก�อกําเนิด
ความสัมพันธ4ระหว�างรัฐกับทุน แต�วิกฤตการณ4ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ทําให'กลุ�มทุนธนาคาร
สิ้นสุดลง (3) ด'านสังคม ความเปลี่ยนแปลงจากประชาสังคม จากกลุ�มผลประโยชน4 ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม องค4การพัฒนาเอกชน และการเมืองภาคประชาชน ถือกําเนิดนับต้ังแต�การ
สถาปนารัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม� ต�อเนื่องภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ความ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน4เท�ากับเปyดพ้ืนท่ีสาธารณะให'ภาคประชาสังคมนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 
2533 ท่ีเพ่ิมบทบาทในสังคม  

3.2 เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป(นการอธิบาย
และวิเคราะห4ความเปลี่ยนผ�านของประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป(นการอธิบายและวิเคราะห4
การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยท่ีมีหน�วยการวิเคราะห4 (Unit of Analysis) ท่ีกลุ�ม 
หน�วยงาน องค4การ หรือสถาบัน ท่ีเน'นสถาบันทางการเมือง ประกอบด'วย พรรคการเมือง ท่ีสําคัญ 
คือ พรรคไทยรักไทย จากนโยบายพรรคท่ีนําเสนอต�อประชาชน รัฐสภาท่ีเน'นรัฐสภาชุดระหว�าง พ.ศ. 
2544 ถึง 2548 จากอํานาจหน'าท่ี บทบาท หรืออ่ืนใด ท่ีแสดงถึงแนวคิดท่ีเก่ียวข'อง รัฐบาลท่ีเน'น
รัฐบาลท่ีมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 
กําหนดเป(นนโยบายสาธารณะ ระบบราชการท่ีเน'นการปรับเปลี่ยนระบบราชการ และการปฏิรูป
ระบบราชการตามแนวคิดและยุทธศาสตร4ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รัฐบาล และ
พรรคไทยรักไทย ท่ีเป(นการกระทํา ความสัมพันธ4 ปฏิสัมพันธ4 ความเปลี่ยนแปลง ท่ีเป(นพลวัตของตัว
แสดงท่ีสําคัญ จากการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีสําคัญใน พ.ศ. 2544 2548 การกําหนดนโยบายสาธารณะ การ
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นํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หรืออ่ืนใด ท่ีแสดงหรือสะท'อนถึงแนวคิดการตลาดทางการเมือง สู�
ประชาชนหรือภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม  

3.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด นับต้ังแต�ภายหลัง
การรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 ที่ทําให'ประเทศมีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง ทําให'เกิดการ
เผชิญหน'า ผสมผสาน มีความดน'มเอียงไปทางหนึ่ง หรืออ่ืนใด ระหว�างรัฐชาติ ท่ีเป(นประชาคมทาง
การเมือง ประกอบด'วย ดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล และประชาชนมีความภักดี 
จงรักภักดี ผูกพัน จากความเป(นมา ประวัติศาสตร4 เชื่อชาติ ศาสนา สังคม วัฒนธรรม หรืออ่ืนใด กับ
รัฐตลาด ท่ีเป(นประชาคมทางการเมือง ประกอบด'วย ดินแดน อํานาจอธิปไตย ประชากร และรัฐบาล 
ท่ีใช'ทุนนิยมเป(นกลไกขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ทําให'การตลาดท่ีเป(นการตลาดทางการเมืองมี
บทบาทเป(นเครื่องมือหรือกลไกของกลุ�มทุนท่ีขยายสู�การเมืองเพ่ือสนองตอบต�อสาธารณะและ
ผลประโยชน4กลุ�ม ก�อให'เกิดการปรับเปลี่ยนจากรัฐชาติท่ีมีแนวโน'มเป(นรัฐตลาด เป(นธนกิจการเมือง 
(money politics) จากแนวคิดประชานิยม (populism) และเสรีนิยมใหม� (neo-liberalism) 
การปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะตามตลาด (market-based adjustment) ประกอบด'วย สถาบัน
ทางการเมือง จาก (ก) พรรคการเมืองท่ีกําหนดนโยบายพรรคตามแนวคิดประชานิยม ท้ังพรรคการเมือง
ท่ีต�อเนื่องจากพรรคไทยรักไทย และพรรคการเมืองอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ พรรคประชาธิปLตย4 (ข) การเลือกต้ังท่ี
สําคัญ ใน พ.ศ. 2550 และ 2554 จากพรรคการเมืองและนักการเมืองเน'นการตลาดทางการเมืองท้ัง
พรรคการเมืองท่ีต�อเนื่องจากพรรคไทยรักไทย และพรรคการเมืองอ่ืนท้ังพรรคการเมืองท่ีต�อเนื่องจาก
พรรคไทยรักไทย และพรรคการเมืองอื่น (ค) รัฐสภาที่เป(นสถาบันทางการเมืองท่ีมีโครงสร'างและ
กระบวนการจากรัฐบาล (ง) รัฐบาล จากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ4 จุลานนท4 นายสมัคร สนทรเวช นาย
สมชาย วงศ4สวัสด์ิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่งลักษณ4 ชินวัตร ส�วนหนึ่งกําหนดนโยบาย
สาธารณะจากแนวคิดประชานิยมและเสรีนิยมใหม� การตลาดทางการเมือง (จ) ระบบราชการ ท่ีเพ่ิม
บทบาทเทียบเคียงกับช�วงที่มีอํานาจสูง และ (ฉ) ประชาสังคมที่เป(นฐานอํานาจทางการเมือง 
เครื่องมือทางการเมือง หรืออ่ืนใด ท่ีเป(นกลุ�มทางการเมือง จากความขัดแย'งทางการเมืองท่ีแบ�งเป(น
สองกลุ�ม   

 
4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

 วิทยานิพนธ4เรื่องโลกาภิวัตน4เสรีนิยมใหม�กับความพ�ายแพ'ของรัฐไทยของวินัย ผลเจริญ 
วิทยานิพนธ4ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 ป�การศึกษา 2550 ของ
นายวินัย ผลเจริญ เพ่ือศึกษาพัฒนาการของโลกาภิวัตน4เสรีนิยมใหม�ในประเทศไทย ผลกระทบของ
โลกาภิวัตน4เสรีนิยมใหม�ท่ีมีต�อประเทศไทย และปฏิกิริยาตอบโต'/ตอบสนองของรัฐและสังคมไทยท่ีมี
ต�อโลกาภิวัตน4เสรีนิยมใหม� นับต้ังแต� พ.ศ. 2531 ถึง 2550 รัฐไทยต้ังแต� พ.ศ. 2531 เป(นต'นมา 
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ดําเนินนโยบายเสรีนิยมใหม�มาอย�างต�อเนื่องเริ่มด'วยการเปyดเสรีทางการเงินในยุคก�อนวิกฤตการณ4ทาง
เศรษฐกิจ และการแปรรูปกิจการของรัฐให'เป(นของเอกชนช�วงหลังวิกฤตการณ4ทางเศรษฐกิจ มาจนถึง
การเปyดเสรีทางการค'าและการลงทุนในปLจจุบัน นี่เป(นตัวอย�างของนโยบายท่ีโดดเด�นของเสรีนิยมใหม� 
งานวิจัยชิ้นนี้เสนอว�านโยบายเสรีนิยมใหม�มีพลังมากเพราะถูกผลักดันโดยทุนข'ามชาติท่ีได'ใช'ประโยชน4
จากกระบวนการโลกาภิวัตน4ท่ีขับเคลื่อนโดยพลังเทคโนดลยีสารสนเทศ นโยบายเสรีนิยมใหม�ท่ีรัฐไทย
รับมาใช'นั้นเอ้ือต�อภาคธุรกิจโดยเฉพาะทุนข'ามชาติจึงสร'างผลกระทบอย�างรุนแรงต�อรัฐไทยและ
สังคมไทย วิทยานิพนธ4ฉบับนี้เสนอข'อถกเถียงว�ารัฐไทยนั้นประสบกับความพ�ายแพ' เพราะไม�สามารถ
แก'ปLญหาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินนโยบายของเสรีนิยมใหม�ได' โดยศึกษาจากกรณี 
4 กรณี คือ 1) กรณีศึกษาจากหนังสือแสดงเจตจํานง 2) กรณีศึกษาการตรากฎหมาย 11 ฉบับ 
3) กรณีศึกษานโยบายส�งเสริมการลงทุน 4) กรณีศึกษานโยบายด'านการจ'างแรงงาน งานวิจัยนี้พบว�า
โลกาภิวัตน4เสรีนิยมใหม�ได'สร'างผลกระทบในมิติท่ีหลากหลาย อย�างเช�น การทําหนังสือแสดงเจตจํานง
ส�งผลกระทบต�ออํานาจอธิปไตยในการดําเนินนโยบายของรัฐไทย การตรากฎหมาย 11 ฉบับ เป(นการ
เปyดประเทศให'ทุนต�างชาติเข'ามามากข้ึน การดําเนินนโยบายส�งเสริมการลงทุนท่ีเอ้ืออํานวยต�อทุน
ขนาดใหญ�ทําให'นักธุรกิจรายย�อยเดือดร'อน และการดําเนินนโยบายด'านแรงงานก็ซํ้าเติมให'แรงงานถูก
เอารัดเอาเปรียบเพ่ิมมากข้ึน วิทยานิพนธ4นี้เสนอว�าเหตุปLจจัยหลักอย�างหนึ่งของความพ�ายแพ'ของรัฐ
ไทยนั้นเกิดจากโครงสร'างเชิงสถาบันภายในของรัฐไทยเอง กล�าวคือ โครงสร'างเชิงสถาบันภายในของ
รัฐไทยนั้นอ�อนแอ เพราะนักธุรกิจการเมืองเข'ามายึดกุมอํานาจรัฐ อํานาจรัฐอยู�ฝ�ายบริหารมากเกินไป
จีงขาดากรตรวจสอบถ�วงดุล ขาดความโปร�งใสและขาดการมีส�วนร�วมจากภาคส�วนอ่ืน ส�งผลก�อให'เกิด
พลังต�อรองท่ีอ�อนแอของรัฐไทยเม่ือเปรียบเทียบกับพลังโลกาภิวัตน4เสรีนิยมใหม�    

 วิทยานิพนธ4เรื่องการเมืองของนโยบายการค'าเสรีไทย-ออสเตรเลีย วิทยานิพนธ4ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร4 จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย ป�การศึกษา 2551 ของนางสาววรวลัญช4 โรจนพล 
มีวัตถุประสงค4เพ่ือศึกษากระบวนการในการทําความตกลงการค'าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ตัวแสดงท่ีเข'า
มามีส�วนร�วมในกระบวนการทําความตกลง ความสัมพันธ4ระหว�างตัวแสดงเหล�านี้ ผู'ได'ประโยชน4และ
เสียประโยชน4จากความตกลง และทําไมจึงเป(นเช�นนั้น ผลการศึกษาพบว�า รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ได'สร'างชุมชนหนึ่งข้ึนมาภยในกระบวนการกําหนดนโยบายการค'าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ภายในชุมชน
นโยบายนี้ นายทุนผูกขาดท่ีดํารงตําแหน�งทางการเมืองในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีบทบาทนํา 
มีอิทธิพลเหนือ ซ่ีงมีนัยของการครอบงําภายในชุมชนนโยบาย ทําให'นายทุนผูกขาดกลุ�มนี้ได'รับ
ผลประโยชน4จากนโยบายอย�างมีนัยสําคัญเม่ือนโยบายนี้มีผลบังคับใช' ท่ีเป(นเช�นนี้ก็เนื่องมาจากรัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีคุณลักษณะพิเศษเป(นทุนนิยมผูกขาดครอบงําอํานาจรัฐ (state monopoly 
capitalism) ท่ีนายทุนผูกขาดเข'ามาครอบครองอํานาจรัฐ และใช'อํานาจและกลไกรัฐเป(นเครื่องมือใน
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การกําหนดนโยบายการค'าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนผลประโยชน4ของกลุ�มตนอย�างมี
นัยสําคัญ 

 วิทยานิพนธ4เรื่องการปรับตัวของรัฐท่ีขับเคลื่อนการพัฒนา: กรณีศึกษานโยบายการค'า
เสรีของเกาหลีใต'หลังวิกฤตการณ4การเงิน ค.ศ. 1997 ของนายนิธิ เนื่องจํานงค4 มีวัตถุประสงค4เพ่ือ
ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองของเกาหลีใต'ในช�วงหลังวิกฤตการณ4การเงิน จากนโยบายการค'า ท่ีเปลี่ยนแปลง
อย�างมากในลักษณะท่ีตรงกันข'ามกันคือ การเปyดเสรีทางการค'าท่ีครอบคลุมทุกด'าน ตรงกันข'ามกับ
บทบาทของรัฐบาลท่ีแทรกแซงทางเศรษฐกิจอย�างกว'างขวาง นับเป(นการเปyดเสรีท่ีมีการบริหารจัดการ 
เพราะรัฐบาลเลือกเปyดเสรีเฉพาะภาคเศรษฐกิจท่ีต'องพัฒนา มีความเป(นอิสระในการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนทางอ'อม และเลือกปกปwองภาคเศรษฐกิจท่ีอ�อนไหว แทรกแซงเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปyดเสรี โดยอาศัยข'อมูลในเชิงคุณภาพ ท้ังเอกสารชั้นต'นและจากการสัมภาษณ4ผู'มี
ส�วนได'ส�วนเสียในนโยบาย ซ่ึงแสดงถึงบทบาทของรัฐในการแทรกแซงอย�างกว'างขวางในการกําหนด
นโยบายการค'า ก�อให'เกิดข'อถกเถียงของนักวิชาการจํานวนหนึ่งที่มองว�ารัฐขับเคลื่อนการพัฒนา
เกาหลีใต'แบบเก�าได'ล�มสลายไปและแทนที่ด'วยรัฐเสรีนิยมใหม� งานชิ้นนี้เสนอว�านัยของความ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการค'าของเกาหลีใต'คือการขับเคลื่อนการพัฒนาเกาหลีใต'กําลังปรับตัวให'เข'า
กับสภาพแวดล'อมแบบใหม�ตามแนวทางเสรีนิยมใหม� 

 วิทยานิพนธ4เรื่องการสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงค4หาเสียงเลือกต้ังท่ัวไป
ของพรรคไทยรักไทย ของนันทนา นันทวโรภาส มีวัตถุประสงค4เพื่อศึกษาถึงบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีมีผลต�อการรณรงค4การเลือกต้ังของพรรคไทยรักไทย และเพ่ือศึกษาการนํา
แนวทางการตลาดทางการเมือง ท่ีประยุกต4ใช'ในกระบวนการรณรงค4หาเสียงเลือกต้ัง รูปแบบ เนื้อหา 
และวิธีการของพรรคไทยรักไทย เป(นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว�าพรรคไทยรักไทยนํา
แนวคิดการตลาดมาใช'เพ่ือรณรงค4หาเสียงเลือกตั้งอย�างเต็มรูปแบบ พรรคจําแนกส�วนการตลาด 
ผู'เลือกต้ัง (Voter Segmentation) ท่ีใช'เกณฑ4ด'านประชากรและภูมิศาสตร4 การวางตําแหน�งของ
พรรคการเมือง (Party Positioning) ท่ีแตกต�างจากพรรคการเมืองเดิม เป(นการวางตําแหน�งของ
พรรคมิติใหม� กําหนดภาพลักษณ4ให' พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป(นผู'นําพรรคท่ีมีภาวะผู'นําสูง มี
วิสัยทัศน4 กําหนดภาพลักษณ4ให'เป(นพรรคการเมืองท่ีสร'างสรรค4นโยบายชัดเจน และนําไปปฏิบัติเป(น
ผลสําเร็จ จากบุคลากรภายในพรรคที่มีความรู'ความสามารถ พรรคนําส�วนผสมทางการตลาดสี่พี 
(4Ps) มาประยุกต4ท่ีใช'ในการรณรงค4อย�างเหมาะสม พรรคออกแบบผลิตภัณฑ4 (Product) เป(น
นโยบายท่ีตอบสนองความต'องการของผู'เลือกต้ังอย�างตรงประเด็น พร'อมกับการใช'กลยุทธ4การสื่อสาร
ท่ีผสมผสานระหว�างการตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) และการผลักดัน (Push Marketing) ท่ีมี
การหยั่งเสียง (Poll) เป(นเครื่องมือที่สํารวจคะแนนนิยมขอบพรรคตลอดเวลา มีการใช'กลยุทธ4
การเมืองนําการสื่อสาร การเลือกใช'เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ก�อให'เกิดประโยชน4สูงสุดต�อการรณรงค4
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หาเสียงเลือกต้ังในกรุงเทพมหานครตอบสนองชนชั้นกลางในเมือง ส�วนความล'มเหลวภาคใต'มาจาก
ความภักดี ผูกพันคนใต'กับพรรคประชาธิปLตย4 และความเป(นเอกภาพกับผู'เลือกต้ัง 

 วิทยานิพนธ4เรื่องการตลาดทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช'สื่อในการรณรงค4หาเสียง
เลือกต้ังของพรรคไทยรักไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ของนางสาวปานหทัย ตันติเดชา มีวัตถุประสงค4
เพ่ือรูปแบบกลยุทธ4การตลาดแบบครบวงจรท่ีพรรคไทยรักไทยใช'ในการรณรงค4หาเสียงเลือกต้ัง 
กระบวนการวางแผนการใช'สื่อ และการนําสื่อไปใช'เพื่อสร'างภาพลักษณ4ทางการเมือง การเสนอ
นโยบายของพรรคการเมือง การเข'าถึงพฤติกรรมความพึงพอใจของประชาชนผู'มีสิทธิเลือกต้ัง นับเป(น
ส�วนสําคัญในการรณรงค4หาเสียงเลือกต้ังจนได'รับชัยชนะในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู'แทนราษฎรใน 
พ.ศ. 2544 ผลการศึกษาพบว�าพรรคไทยรักไทยมีการใช'สื่อหลากหลายสอดคล'องกับกลยุทธ4การตลาด
แบบครบวงจรอย�างเป(นระบบ สามารถสื่อภาพลักษณ4ทางการเมือง เนื้อหาสาระของนโยบายของ
พรรคท่ีต'องการสื่อ จนพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังและเป(นแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลแม'ไม�ใช�
ปLจจัยหลักเพียงปLจจัยเดียวในความสําเร็จก็ตาม 

 วิทยานิพนธ4เรื่องรัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร'างภาวะการครองอํานาจนํา ของ
วัชรพล พุทธรักษา เพ่ือศึกษาการดําเนินการสร'างภาวะการครองอํานาจนําของรัฐบาลทักษิณด'วย
กรอบแนวคิดเรื่องการครองอํานาจนํา และผลจากการดําเนินการสร'างภาวะครอบงําของรัฐบาลทักษิณ 
ทําให'มีสมมติฐานว�ารัฐบาลทักษิณสร'างภาวะการครองอํานาจนําท่ีสมบูรณ4ไม�สําเร็จ เพราะไม�สามารถ
ยึดกุมพ้ืนท่ีประชาสังคมได'ท้ังหมด แต�สามารถยึดกุมพื้นที่สังคมการเมืองและกลไกทางการเมือง
ท้ังหลาย ผลการวิจัย พบว�า รัฐบาลทักษิณนั้นไม�สามารถสร'างภาวะการครองอํานาจนําอย�างสมบูรณ4
ให'เกิดข้ึนได' ท้ังนี้เพราะว�ารัฐบาลทักษิณนั้นไม�สามารถดําเนินการยึดกุมพ้ืนท่ีประชาสังคมได'อย�าง
สมบูรณ4แม'กลไกนโยบายจะสร'างความนิยมชมชอบให'กับผู'คนในสังคมจํานวนหนึ่งก็ตาม  

 วิทยานิพนธ4เรื่องการก�อเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทย: ศึกษากรณีพรรคไทยรักไทย 
ของนางสาวนพรัตน4 วงศ4วิทยาพาณิชย4 มีวัตถุประสงค4เพ่ือศึกษาการก�อเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการ
เมืองไทยภายใต'พรรคไทยรักไทย ผลการวิจัยพบว�า การก�อเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทย
ภายใต'พรรคไทยรักไทย แบ�งเป(นสองความหมาย ความหมายแรก คือ รัฐบาลพรรคเดียวแบบชี้นํา ถือ
กําเนิดระหว�าง พ.ศ. 2544 ถึง 2548 และรัฐบาลพรรคเดียวในความหมายท่ีสอง คือ รัฐบาลพรรค
เดียวแบบพรรคเด�นพรรคเดียว ถือกําเนิดภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู'แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 
ถึง 2549 การก�อเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทยภายใต'พรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังท้ังสอง
ครั้งมีสาเหตุมาจาก ประการแรก สภาวะเหตุการณ4ทางประวัติศาสตร4ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจาก
วิกฤตการณ4ทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปการเมืองในช�วง พ.ศ. 2540 ประการท่ีสอง พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร มีวิสัยทัศน4ท่ีเหมาะสมกับการบริหารประเทศ ประการท่ีสาม นโยบายพรรคการเมืองท่ีเป(น
รูปธรรม และประการท่ีสี่ ความอ�อนแอของพรรคการเมืองคู�แข�ง       
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 วิทยานิพนธ4เรื่องการรวมพรรคการเมือง: ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรค
ความหวังใหม� ของนายภูริวรรธก4 ใจสําราญ มีวัตถุประสงค4เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของการรวมพรรคการเมือง
ระหว�างพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม� โดยศึกษาปLจจัยด'านการสนับสนุนทางการเมือง 
ด'านผลประโยชน4 ท่ีสําคัญ คือ ตําแหน�งทางการเมือง ธุรกิจและการเงิน และพลังของพรรคการเมืองท่ี
ได'จากจํานวนสมาชิกสภาผู'แทนราษฎรท่ีเป(นสมาชิกของพรรค และผลการรวมพรรคเป(นตัวแปรตาม 
และศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อพรรคไทยรักไทยด'านเสถียรภาพของพรรค และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต�อเสถียรภาพของรัฐบาล ผลการศึกษา พบว�า สาเหตุสําคัญในการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรค
ความหวังใหม� ได'แก� ปLจจัยด'านผลประโยชน4ด'านธุรกิจและการเงิน ปLจจัยด'านคะแนนเสียงในสภาเป(น
สําคัญ ขณะท่ีปLจจัยด'านการสนับสนุนผู'นําและผลประโยชน4ด'านตําแหน�งทางการเมืองนั้นพบว�า
ไม�ใช�เป(นสาเหตุของการรวมพรรค และจากกรอบกฎเกณฑ4ของพรรคและผลประโยชน4ท่ีเอ้ืออํานวยต�อ
สมาชิกทําให'การรวมพรรคครั้งนี้สร'างเสถียรภาพแก�รัฐบาล  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษา 
(1) บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด (2) เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด (3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
จากแนวคิดรัฐชาติท่ีเน4นสถาบันและกระบวนการทางการเมือง (Political Institution and Process) 
(Hay and Lister, 2006: 4-12) จากตัวแสดงทางการเมือง (Jessop, 1990: 9-10; Hay, 2002: 
127-131) ท่ีเปPนการสรุปความคิดรวบยอดทางประวัติศาสตร&ท่ีเสมือนเปPนตัวแทนทางการเมือง (Hay 
and Lister, 2006: 12-13) ท่ีมีสมมติฐานท่ีว�าสถาบันทางการเมืองและกลไกทางการเมืองทําให4สังคม
มีสิทธิเสรีภาพและจัดระเบียบสังคมดีท่ีสุด (Apter, 1981: 143) เปPนการศึกษาเชิงสถาบัน (Institution) 
ท้ังท่ีเปPนทางการและไม�เปPนทางการ นําไปสู�การกําหนดหน�วยวิเคราะห& (unit of analysis) เปPนระดับ
กลุ�ม หน�วยงาน องค&การ หรือสถาบัน ท่ีสําคัญ ประกอบด4วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา 
รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม (อนุสรณ& ลิ่มมณี, 2548: 9-10) ท่ีมุ�งเน4นกําหนดวิธีการศึกษา
สามด4าน คือ การพรรณนาแบบอุปนัย หรือการพรรณนาที่มีบทสรุปจากอัตนัย (descriptive-
inductive) การวิเคราะห&ความเปPนทางการและกฎหมาย หรือการวิเคราะห&จากกลุ�ม สถาบัน หน�วยงาน 
องค&การท่ีเปPนทางการ และกฎ ระเบียบ กติกา หรือกฎหมาย (formal-legal) และการศึกษา
ประวัติศาสตร&และการเปรียบเทียบ หรือการศึกษาด4วยวิธีการเปรียบเทียบและข4อมูลทางประวัติศาสตร& 
(historical and comparative) (Rhodes, 1995: 43-45) ท่ีแสดงถึงระเบียบวิธีวิจัยท่ีเปPนการวิจัย
เชิงคุณภาพ 

 ระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เปPน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  มาจากกระบวนทัศน&ทางเลือก (Alternative Paradigm) 
ท่ีมีวิธีการแบบอุปนัย (Inductive) (ชาย โพธิสิตา, 2547: 31-33) เพ่ือพัฒนาตัวแบบของข4อค4นพบ 
ส�วนหนึ่งเปPนการอธิบายและวิเคราะห&ตามแนวทางประวัติศาสตร& (Historical Approach) ท่ีเปPน
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ& (Interview) ท่ีนําไปสู�การพรรณนา 
(Descriptive Research) อธิบาย วิเคราะห& สังเคราะห& จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือตีความ
ผลการวิจัย ด4วยการตรวจสอบความน�าเชื่อถือของข4อมูลของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส4า 
(Methodological Triangulation) (Cooper and Schindler, 2011: 182; Flick, 2007: 91-107; 
Patton 1990: 464) และมีรายละเอียด ที่สําคัญ เปPนแบบการวิจัย ประชากรและผู4ให4ข4อมูลหลัก 
เครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือ การตรวจสอบข4อมูล และการวิเคราะห&ข4อมูล   
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1. แบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีผสมผสานจากข4อเท็จจริงท่ีค4นพบจากเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา 
ภาคนิพนธ& สารนิพนธ& วิทยานิพนธ& งานวิจัยอ่ืน หรืออ่ืนใด กับค�านิยมท่ีนักวิจัยสัมภาษณ&จากผู4ให4
ข4อมูลหลัก ทําให4เปPนอัตวิสัย (Subjective) เปPนที่มาของการศึกษาแบบอุปนัย (Inductive) จาก
เหตุการณ&เฉพาะเจาะจงท่ีสถาบันและกระบวนการทางการเมือง สู�การสร4างแนวคิดทฤษฎีหรือกฎสากล
หรือกฎท่ัวไป ท่ีเปPนข4อเสนอในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเปPนทฤษฎีจากกระบวนทัศน&และวิธีวิทยาอ่ืน
ภายหลัง การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีจุดเริ่มต4นมาจากหลักการ
เบื้องต4นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีให4คุณค�ากับปรากฏการณ&นิยม (Phenomenology) ด4วยวิธีวิทยา 
(Methodology) จากการวิเคราะห&เนื้อหา (Content Analysis) (โยธิน แสวงดี, 2554: 1-3) เพ่ือทํา
ความเข4าใจรายละเอียดและการหาคําอธิบาย (Explanatory) จากปรากฏการณ& (Yin 2012, 
ชาย โพธิสิตา, 2547: 165-166) นําไปสู�การค4นหาความรู4ท่ีเปPนความจริงจากผู4รู4 (Key informants) 
ในคําถามที่ต4องการคําตอบ ทําให4ข4อมูลของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู� 
รัฐตลาด มาจากเทคนิคการวิจัย (Technique Research) ท่ีสําคัญสองเทคนิค คือ การวิจัยเอกสาร 
จากการเลือกเอกสารการวิจัย และการสัมภาษณ& จากการเลือกบุคคลหลักเพ่ือสัมภาษณ&  

1.1 การวิจัยเอกสาร เปPนเนื้อหาท่ีเรียบเรียงเปPนร4อยแก4วจากความเรียงหรืออ่ืนใด ท่ีเปPน
ต4นฉบับที่เขียนที่เปPนสัญลักษณ& หรือตัวแทนถ4อยคํา หรืออื่นใด (Scott, 1990: 12-13) ท่ี
ประกอบด4วยเอกสารชั้นต4นและเอกสารชั้นรอง 

1.1.1 เอกสารชั้นต4น (primary document) เปPนต4นฉบับท่ีเขียน ท่ีเปPนสัญลักษณ& 
หรือตัวแทนถ4อยคํา หรืออ่ืนใด ท่ีเปPนข4อมูล เหตุการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด ท่ีบันทึก
โดยตรง ณ เวลานั้น ขณะนั้น ช�วงเวลานั้น หรืออ่ืนใด หรือเทียบเคียง หรือใกล4เคียงกัน ท่ีสําคัญ คือ 
เอกสารทางประวัติศาสตร& (historical document) กฎหมาย ประกาศ เอกสารชั้นต4นของการวิจัย
เรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีสําคัญ คือ รัฐธรรมแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 และเอกสารทางประวัติศาสตร&บางฉบับ  

1.1.2 เอกสารชั้นรอง (secondary document) เปPนต4นฉบับท่ีเขียนท่ีเปPนสัญลักษณ& 
หรือตัวแทนถ4อยคํา หรืออ่ืนใด ท่ีเปPนข4อมูล เหตุการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด ท่ีบันทึก
โดยอ4อม ณ เวลาอ่ืน ขณะอ่ืน ช�วงเวลาอ่ืน หรืออ่ืนใด หรือแตกต�าง ณ เวลาอ่ืน ขณะอ่ืน ช�วงเวลาอ่ืน 
หรืออ่ืนใด จากข4อมูลหลักฐานท่ีมีหรือแสดงว�า มีคนอ่ืน บุคคลอ่ืน กลุ�มบุคคลอ่ืน นักวิจัย หรืออ่ืนใด 
รวบรวม พรรณนา บรรยาย อธิบาย ตีความ วิเคราะห& สังเคราะห& อ4างอิง หรืออ่ืนใด จากบทความ 
หนังสือ ตํารา ภาคนิพนธ& สารนิพนธ& วิทยานิพนธ& งานวิจัยอ่ืน หรืออ่ืนใด จากสื่อสิ่งพิมพ&และ 
สื่ออิเลคทรอนิกส& เอกสารชั้นรองเปPนเอกสารส�วนใหญ�ของการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : 
จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีมาจากเอกสารหลากหลายประเภท  
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  จากบทความ หนังสือ ตํารา ภาคนิพนธ& สารนิพนธ& วิทยานิพนธ& งานวิจัยอ่ืน หรืออ่ืนใด 
ท่ีเปPนภาษาไทย อาทิ บทความเรื่องแนวคิดเก่ียวกับรัฐและสถาบันกษัตริย&ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต4 
ของรอเบิร&ต ไฮน&-เกนดิล ท่ีแปลโดย นิธิ เอียวศรีวงศ& ในวารสารสังคมศาสตร& 6 ฉบับเดือนเมษายนถึง
กันยายน พ.ศ. 2525 หนังสือเรื่องประชาสังคมในมุมมองตะวันตก: อ�านและสอนท่ี จอห&นส& ฮอบส&กินส& 
ของเอนก เหล�าธรรมทัศน& ใน พ.ศ. 2542 หนังสือเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ของผาสุก 
พงษ&ไพจิตร และคริส เบเกอร& ใน พ.ศ. 2542  ตําราเอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตร& หน�วยที่ 1-8 (ฉบับปรับปรุง) ในหน�วยที่ 1 พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตร& ของอนุสรณ& ลิ่มมณี ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน พ.ศ. 2548 วิทยานิพนธ&ดุษฎี
บัณฑิตเรื่องการเมืองของนโยบายการค4าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ของวรวลัญช& โรจนพล ท่ีคณะรัฐศาสตร& 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2551 เปPนต4น  

  จากบทความ หนังสือ ตํารา ภาคนิพนธ& สารนิพนธ& วิทยานิพนธ& งานวิจัยอ่ืน หรืออ่ืนใด 
ท่ีเปPนภาษาอังกฤษ อาทิ เรื่อง The Shield of Achilles : War Peace and the Course of 
History ของ Phillip Babbitt ใน ค.ศ. 2002 เรื่อง Reinventing Government: How the 
Entrepreneur Spirit s is Transforming to Public Sector from School House to State 
House, City Hall to Pentagon ของ Osborne, D. and T. Gaebler ใน ค.ศ. 1992 เรื่อง 
Political Marketing: Principles and Applications ของ Jenifer Lees-Marshment ใน ค.ศ. 
2009 เรื่อง Sociology ของ Anthony Giddens ใน 2009 และเรื่อง Capitalism in the Age of 
Globalizations: The Management of Contemporary Society ของ Samir Amin ใน ค.ศ. 
1997 เปPนต4น       

  การเลือกเอกสาร ผู4วิจัยเลือกเอกสารตามกรอบการวิจัย (Conceptual Framework) 
ท่ีกําหนดหัวข4อตามวัตถุประสงค&วิจัยเปPนบริบท เนื้อหาสาระ และผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : 
จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ด4วย (ก) การค4นหา แสวงหา ข4อมูลเอกสารจํานวนมาก จากแหล�งข4อมูลท่ี
หลากหลาย (ข) การคัดเลือกเพ่ือจัดจําแนกข4อมูลตามกรอบการวิจัยท่ีกําหนด ท่ีเน4นตามวัตถุประสงค& 
ด4านบริบทที่เน4นบริบทภายนอกและบริบทภายใน ด4านเนื้อหาที่เน4นพรรคการเมือง การเลือกต้ัง 
รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ ประชาสังคม และผลท่ีเน4นเปPนภาพรวม    

  แหล�งข4อมูลท่ีสําคัญจําแนกออกตามประเภทของสื่อ แบ�งออกเปPนสื่อสิ่งพิมพ&และสื่อ
อิเลคทรอนิกส& (1) แหล�งข4อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ&มาจากห4องสมุดท่ีสําคัญ จากห4องสมุดคณะรัฐศาสตร& 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& ห4องสมุดคณะพาณิชยศาสตร&และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 
ห4องสมุดคณะเศรษฐศาสตร& มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 
ห4องสมุดคณะรัฐศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ห4องสมุดคณะพาณิชยศาสตร&และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ห4องสมุดคณะเศรษฐศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย หอสมุดกลาง 
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จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ห4องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หอสมุดแห�งชาติ (2) แหล�งข4อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิกส& มาจากเวปไซด&ท่ีเก่ียวข4อง หรืออ่ืนใด 

1.2 การสัมภาษณ& การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เปPน
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปPนการเก็บข4อมูลภาคสนาม (Field Research) เปPนเรื่องท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
ทําให4ผู4วิจัย เพ่ือความเข4าใจท่ีเพียงพอกับกับเนื้อหา ท่ีสอดคล4องกับคําถามวิจัย หรือโจทย&วิจัย ท่ีเปPน
ท่ีมาของหัวข4อวิจัย วัตถุประสงค&วิจัย ขอบเขตวิจัย และกรอบการวิจัย ทําให4กําหนดให4เปPนการ
สัมภาษณ&เชิงลึกหรือการสัมภาษณ&แนวลึก (In-depth Interview) เพ่ือความเข4าใจปรากฏการณ& เพ่ือ
นํามาสู�การบรรยาย อธิบาย ตีความ วิเคราะห& สังเคราะห& อย�างครบถ4วนรอบด4าน เพราะเปPนวิธีการ
รวบรวมข4อมูลท่ีผู4วิจัยต4องการข4อมูลท่ีปราศจากการกําหนดโครงสร4างข4อมูลชัดเจน แน�นอน แต�เปPน
การเก็บรวบรวมข4อมูลที่นักวิจัยใช4ความสามารถ ความสามารถส�วนตัว ความสัมพันธ&ส�วนตัว 
ความไม�เปPนทางการ หลากหลายวิธีการของนักวิจัยท่ีเปPนผู4สัมภาษณ&ท่ีมีต�อผู4ถูกสัมภาษณ& ในรายละเอียด
ของข4อมูลท่ีต4องการ จากหัวข4อ เรื่องราว ประเด็น หรืออ่ืนใด ท่ีแสดงถึงผู4ให4ข4อมูลหลักจากประชากร
ท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีขนาดเล็ก เพราะงานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
เก็บข4อมูลจากกลุ�มนักวิชาการท้ังหมด 

  เพ่ือให4การสัมภาษณ&เชิงลึกครบถ4วน ผู4วิจัยกําหนดประเด็น เรื่อง ท่ีต4องการถาม
ล�วงหน4า เพ่ือถามเรื่องใดบ4าง ให4ครบประเด็น แม4เป�ดโอกาสให4ผู4ถูกสัมภาษณ&แสดงความคิดเห็นอย�าง
ครบถ4วน กว4างขวาง ตามความประสงค& ทําให4เปPนประโยชน&ต�อความรู4 ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
ค�านิยม หรืออื่นใด ของผู4ถูกสัมภาษณ& ที่มีต�อหัวข4อ เรื่อง ประเด็น หรืออ่ืนใด ของการสัมภาษณ&  
เปPนการสัมภาษณ&แบบชี้นํา (Guided Interview) เพราะเปPนการนําคําสําคัญ (Keywords) เพ่ือ
ประกอบการชี้นําคําสัมภาษณ& (Lichtman, 2014: 248) เพ่ือให4ได4ข4อมูลลึกและกว4าง เปPนเรื่องราว
และข4อเท็จจริงท่ีเปPนประโยชน&ภายหลัง ภารกิจหลักของผู4วิจัย คือ การทําให4ผู4ถูกสัมภาษณ&ร�วมมือให4
ข4อมูลจากคําถามท่ีสัมภาษณ& ท่ีมาจาก (Survey Research Center, 1976: 11-13) (ก) ผู4ถูก
สัมภาษณ& รู4สึกผ�อนคลาย พอใจกับการให4สัมภาษณ& เพราะผู4สัมภาษณ&สร4างความเปPนกันเอง คุ4นเคย 
เป�ดเผย จริงใจ เข4าใจ (ข) ผู4ถูกสัมภาษณ&รับรู4ถึงความสําคัญของงานวิจัยท่ีเปPนประโยชน&ต�อผู4สัมภาษณ&ท่ี
เปPนผู4ทําวิจัย ผู4ถูกสัมภาษณ&ท่ีเปPนผู4ให4ข4อมูลหลัก และส�วนรวมหรือสาธารณะ (ค) ผู4สัมภาษณ&ขจัด
ความคิด ความรู4 ความเข4าใจ ความเชื่อ ทัศนะ ค�านิยม หรืออ่ืนใด ต�อผู4ถูกสัมภาษณ& เพ่ือแสดง
กิริยามารยาทท่ีดีเรียบร4อย เพ่ือเป�าหมายของงานวิจัย  

  ป�ญหาสําคัญของการกําหนดคําถามปลายเป�ดในแบบสัมภาษณ& คือ คําตอบท่ีขาด
ความชัดเจน สมบูรณ& ไม�ตรงประเด็น เปPนป�ญหา หรืออ่ืนใด ของผู4ถูกสัมภาษณ& ทําให4ผู4สัมภาษณ&
สอบถามข4อมูลจากคําถามเพ่ือให4ได4คําตอบท่ีชัดเจนด4วยการสอบทาน (probing) เปPนเทคนิคเพ่ือ
กระตุ4นให4การบรรยาย พรรณนา อภิปราย หรืออ่ืนใด ในคําตอบให4เพ่ิมข4อมูลข�าวสาร การสอบทาน
รายละเอียด มีวัตถุประสงค&ท่ีสําคัญเพื่อให4ผู4ถูกสัมภาษณ&พิจารณาคําถามเพื่อนําไปสู�คําตอบท่ีมี
รายละเอียด แง�มุม หรืออ่ืนใด เพ่ิมเติม เพ่ิมความชัดเจน และเพ่ืออธิบายเหตุผลประกอบคําตอบท่ี



62 

ตอบคําถาม การกําหนดคําถามเพื่อการสัมภาษณ&แบบหลวม จากการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ทําให4เพ่ิมความสําคัญของเทคนิคการสอบทานท่ีมีต�อการวิจัย 
ด4วยวิธีการท่ีสําคัญด4วยการเสริมแรง (reinforce) ด4วยถ4อยคําของผู4สัมภาษณ&ตอบรับผู4ถูกสัมภาษณ& 
การกําหนดคําถามจากรายละเอียดท่ีผู4ถูกสัมภาษณ&ตอบ การเน4นความสําคัญของคําถามจากเสียงเน4น 
และการขอข4อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมจากท่ีผู4ถูกสัมภาษณ&ตอบ 
 
2. ประชากรและผู�ให�ข�อมูลหลัก 
 ประชากรการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ของการสัมภาษณ& 
มาจากบุคคลท่ีมีความรู4ความเข4าใจความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีมีความ
หลากหลาย ท้ังจากชนชั้นนํา นักการเมือง นักวิชาการ พ�อค4านักธุรกิจ ข4าราชการ ประชาชน ทําให4
การสุ�มตัวอย�าง (sampling) มีความสําคัญ เพ่ือการประหยัด ความสิ้นเปลือง และเน4นความเปPน
ตัวแทน (พรศักด์ิ ผ�องแผ4ว, 2541: 299) จากการเปPนตัวแทนท่ีดีของประชากรวิจัย การให4ข4อมูลท่ี
คาดเคลื่อนน4อยที่สุด การเปPนข4อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเปPนข4อมูลท่ีตอบโจทย& 
หัวเรื่อง วัตถุประสงค& หรืออ่ืนใด ของการวิจัย การกําหนดขนาดพอเหมาะ เชื่อถือได4 คล�องตัวสูง 
(เทียนฉาย กีระนันท&, 2541: 282-283) การคัดเลือกผู4ให4ข4อมูลหลักมีความสําคัญต�อการวิจัย ทําให4
การคัดเลือกผู4ให4ข4อมูลหลักมาจากการกําหนดการสุ�มตัวอย�างแบบไม�ใช�ความน�าจะเปPน (non-
probability sampling) ด4วยรูปแบบหรือวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจงหรือการสุ�มท่ีมีจุดมุ�งหมาย 
(Purposive Sampling) มีความสําคัญ เพราะเปPนวิจารณญาณของผู4วิจัยท่ีเลือกหน�วยใดมาเปPนผู4ให4
ข4อมูลหลัก พิจารณาจากวัตถุประสงค&หรือจุดมุ�งหมายหรืออ่ืนใดของการวิจัยเปPนสําคัญ (อารง สุทธาศาสน&, 
2527: 116-126; McGraw and Watson, 1976: 355-362; พรศักด์ิ ผ�องแผ4ว, 2541: 300)  
 ยุทธศาสตร&การเลือกผู4ให4ข4อมูลหลักของผู4วิจัย มาจากแนวคิดของ Patton (1990: 
182-183) ท่ีกําหนดรูปแบบและวัตถุประสงค& ท่ีการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติ
สู�รัฐตลาด จากการมุ�งเพื่อสุ�มตัวอย�าง (Purposeful Sampling) ที่เลือกผู4ให4ข4อมูลหลักท่ีมีข4อมูล
จํานวนมากเพ่ือสัมภาษณ&เชิงลึก แบ�งเปPนหัวข4อย�อยจํานวน 16 หัวข4อย�อย ท่ีมีรายละเอียดท้ังท่ี
สอดคล4องและไม�สอดคล4องกับผู4ให4ข4อมูลหลัก สอดคล4องกับผู4ให4ข4อมูลหลักท่ีเลือก ประกอบด4วย 
หัวข4อย�อยท่ี (1) การเปPนบุคคลจากผู4ให4ข4อมูลหลักท่ีโดดเด�นจากการเผชิญหน4าท่ีสนใจปรากฏการณ& 
(Extreme or deviant case sampling) (2) การเปPนผู4ให4ข4อมูลหลักท่ีมีประสบการณ&มาก หรือ
เข4มข4น หรือโดยตรง หรือมีข4อมูลจํานวนมาก หรืออ่ืนใด (Intensive Sampling) (4) การเปPนผู4ให4
ข4อมูลหลักท่ีมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous sampling) คือ เปPนนักวิชาการเหมือนกัน 
(5) การแสดงลักษณะสําคัญของประชากรที่เปPนต4นแบบ หรือทั่วไป หรือค�าเฉลี่ย (Typical case 
sampling) (9) การเปPนเกณฑ&มาตรฐานสําหรับการตัดสินกรณีศึกษาอ่ืนบางกรณีศึกษา (Criteria 
case sampling) (11) การสนับสนุนหรือโต4แย4งข4อค4นพบในการศึกษาจากกรณีศึกษา (Confirming 
or disconfirming case) (13) การกําหนดการสุ�มตัวอย�างเฉพาะเจาะจง (Purposeful sampling) 
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(14) การสุ�มตัวอย�างมีความเปPนการเมืองท่ีมีความสําคัญต�อการศึกษาหรือกรณีศึกษา (Sampling 
political important case) และ (16) การเลือกเพื่อสุ�มตัวอย�างแบบเหมารวม ประกอบกัน 
ผสมผสาน (Combining of Mixed purposeful sampling)    
 งานวิจัยนี้ไม�สอดคล4องกับหัวข4อย�อยที่เลือก ประกอบด4วย หัวข4อท่ี (3) การเปPนผู4ให4
ข4อมูลหลักที่มีความหลากหลายครอบคลุม มีข4อมูลมากที่สุด (Maximum Variation Sampling) 
(6) การเลือกผู4ให4ข4อมูลหลักจากการสุ�มตัวอย�างแบบชั้นภูมิ ช�วงชั้น หรือสัดส�วน (Stratified 
purposeful sampling) (7) การเปPนกรณีศึกษาท่ีนําไปสู�ความเปPนท่ัวไป (Generalization) หรือสู�
กรณีศึกษาอื่น (Critical Case Sampling) (8) การกําหนดวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบลูกโซ� ก4อนหิมะ 
แนะนําต�อ (Snowball or chain sampling) (10) การกําหนดโครงสร4างผู4ให4ข4อมูลหลักเพ่ือปฏิบัติการ
เพ่ือการยืนยันหรือพิสูจน&ทฤษฎี (Theory-base or operational construct sampling) (12) การเลือก
ผู4ให4ข4อมูลหลักจากผู4ให4ข4อมูลหลักท่ีไม�สอดคล4องหรือตรงกันข4ามกับเกณฑ& (Opportunistic sampling) 
และ (15) การกําหนดการสุ�มแบบสะดวก (Convenience sampling) เพ่ือประหยัดเงิน เวลา และ
พละกําลัง  

 หลักเกณฑ&การเลือกผู4ให4ข4อมูลหลัก (Key Informants) ของผู4วิจัย มาจากคุณสมบัติของ
การสัมภาษณ&แบบเจาะลึกท่ีสําคัญสี่ประการ ประกอบด4วย (พรศักด์ิ ผ�องแผ4ว, 2545: 603) ประการแรก 
การสัมภาษณ&ท่ีผู4สัมภาษณ&รู4ว�าผู4ถูกสัมภาษณ&มีความรู4ความคิดและประสบการณ& หรืออ่ืนใด เก่ียวข4อง 
เก่ียวพัน สัมพันธ& หรืออ่ืนใด กับเรื่องท่ีสัมภาษณ& ประการท่ีสอง การเปPนเรื่องท่ีผู4วิจัยท่ีเปPนผู4สัมภาษณ&
ศึกษาเรื่องสัมภาษณ&มาก�อน ประการท่ีสาม การกําหนดโจทย& หัวข4อ ประเด็นหรืออ่ืนใดของการสัมภาษณ& 
ท่ีเกี่ยวข4อง เกี่ยวพัน สัมพันธ& หรืออื่นใด กับกรอบการวิจัย และประการท่ีสี่ ผู4ถูกสัมภาษณ&มี
ประสบการณ&ในสถานการณ& เหตุการณ& ปรากฏการณ& ในช�วงเวลาของการวิจัย  เปPนการเลือกมาจาก
โครงสร4างท่ีไม�เคร�งครัด มีขั้นตอน วิธีการ ที่ไม�สลับซับซ4อน เปPนการเลือกตามวัตถุประสงค&หรือ
จุดมุ�งหมายของการวิจัย (Purposeful Sampling) (ชาย โพธิสิตา, 2547: 125; Patton, 1990: 169-181) 
ผู4ถูกสัมภาษณ&เปPนตัวแทนของประชากรวิจัยท่ีมีความน�าเชื่อถือ และมีคุณสมบัติพิเศษท่ีให4ข4อมูลท่ีเปPน
ประโยชน&กับผู4สัมภาษณ&ต�องานวิจัย ทั้งด4านกว4างและด4านลึกอย�างครอบคลุม (Information-Rich 
Cases) (Patton, 1990: 181)    

 เม่ือเปPนดังนี้ ผู4วิจัยจึงเลือกนักวิชาการท่ีมีประสบการณ&และล4วนแล4วแต�มีผลงานท่ีเก่ียวข4อง 
เก่ียวพัน สัมพันธ& หรืออ่ืนใด กับความเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัยท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี    

 ประชากรและผู4ให4ข4อมูลหลักของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด มาจากการสัมภาษณ& แบ�งเปPนสองส�วน คือ  

 ประชากร คือ บุคคลท่ีมีความรู4ความเข4าใจความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย จากรัฐ
ชาติสู�รัฐตลาด 
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 ผู4ให4ข4อมูลหลัก คือ นักวิชาการท่ีมีผลงานเก่ียวข4อง เก่ียวพัน สัมพันธ& หรืออ่ืนใด กับ
ความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัยท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 
จํานวน 10 คน 

 
3. เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ของการสัมภาษณ& 
คือ แบบสัมภาษณ& (Interview Form) หรือแนวคําถามหลักในการสัมภาษณ& ที่พัฒนามาจาก
กรอบการวิจัย ที่ถอดแบบจากวัตถุประสงค&การวิจัย เปPนการสัมภาษณ&แบบเจาะลึก และเสมือน
เปPนการสัมภาษณ&แบบก่ึงโครงสร4าง (Semi-Structure Interview) เพราะกําหนดประเด็นคําถาม
ล�วงหน4า ตามวัตถุประสงค&และกรอบการวิจัย เพื่อความครบถ4วนและครอบคลุม คําถามท่ีเปPน
สาระสําคัญพัฒนามาจากวัตถุประสงค&และกรอบการวิจัย ท่ีประกอบด4วย บริบท เนื้อหาสาระ และ
ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เปPนคําถามท่ีปลายเป�ด ยืดหยุ�น เป�ดกว4าง 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนถ4อยคําของข4อความหรือคําถามกับผู4ถูกสัมภาษณ&ให4มีส�วนร�วมการวิจัยใน
สถานการณ&ท่ีใกล4เคียงหรือคล4ายคลึงกัน เพ่ือให4ผู4ถูกสัมภาษณ&มีโครงสร4างคําตอบแบบไม�เจาะจง 
แสดงทัศนะอย�างอิสระ เพราะเปPนคําถามหรือประเด็นป�ญหาท่ีต4องการคําตอบท่ีเป�ดกว4างและครอบคลุม 
มีความสลับซับซ4อน หลากหลายมิติ เปPนแนวทางสู�ความรู4ใหม� เพ่ือให4ผู4วิจัยเรียนรู4จากคําตอบของ
คําถามปลายเป�ด เพ่ือนําไปสู�การบรรยาย พรรณนา ตีความ วิเคราะห& สังเคราะห& ภายหลัง 

 เพราะข4อจํากัดการอธิบายทุกรายละเอียดของคําถามในแบบสัมภาษณ&ให4กับผู4ถูกสัมภาษณ&
เปPนรายบุคคล ทําให4เน4นคุณสมบัติของคําถามที่เปPนสาระสําคัญในแบบสัมภาษณ&ที่เหมือนกัน 
นับต้ังแต�การเปPนคําถาม (พรศักด์ิ ผ�องแผ4ว, 2545: 591-593) (ก) ท่ีรัดกุม มีความเข4าใจแง�มุมเดียว 
(ข) ไม�ซํ้าซ4อนและเปPนคู�แฝด (ค) ปราศจากอคติ อารมณ& ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู4สึก หรืออ่ืนใด 
(ง) ไม�นําไปสู�คําตอบท่ีเปPนป�ญหา มีอคติ หรืออื่นใด (จ) ที่มีความเข4าใจง�าย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการสื่อสาร เปPนภาษาเข4าใจง�าย ปราศจากข4อมูลทางเทคนิค (ฉ) ปราศจากคําถามเชิง
นิเสธหรือปฏิเสธ (ช) ปราศจากอคติทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรืออ่ืนใด เปPนการนําคํา
สําคัญ (Keywords) ของการวิจัยมาต้ังเปPนคําถามเพ่ือการสัมภาษณ&  

 แบบสัมภาษณ&หรือแนวคําถามหลักในการสัมภาษณ& แบ�งคําถามเปPนสองส�วน คือ ข4อมูลท่ัวไป 
(General Data) กับข4อมูลทางเทคนิค (Technical Data) หรือข4อมูลเพ่ือการวิเคราะห& (Analysis 
Data)  

 ข4อมูลทั่วไป คือ ข4อเท็จจริง เรื ่องราว หรืออื่นใด ที่เปPนพื้นฐานของผู4ถูกสัมภาษณ& 
ประกอบด4วย เพศ อาชีพ อายุ รายได4 การศึกษา 
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 ข4อมูลทางเทคนิค หรือข4อมูลเพ่ือการวิเคราะห& คือ ข4อเท็จจริง เรื่องราว หรืออ่ืนใด ของ 
ผู4ถูกสัมภาษณ&ท่ีให4ตามคําถามท่ีกําหนดกรอบการวิจัย หรือวัตถุประสงค&การวิจัย หรือหัวข4อวิจัย หรือ
โจทย&วิจัย แบ�งเปPนสามส�วน ประกอบด4วย  

1. บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด แบ�งเปPน ป�จจัยภายนอก 
และป�จจัยภายใน ป�จจัยภายนอก ประกอบด4วย การเมือง และเศรษฐกิจ และป�จจัยภายใน 
ประกอบด4วย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

2. เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ประกอบด4วย 
ความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม 

3. ผลของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เปPนผลจากความเปลี่ยนแปลง
ของสถาบันและกระบวนการทางการเมือง ประกอบด4วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล 
ระบบราชการ และประชาสังคม  

 แบบสัมภาษณ&หรือแนวคําถามหลักในการสัมภาษณ& และคําถามท้ังหมดของแบบสัมภาษณ&
ผ�านการตรวจสอบและการแก4ไขตามข4อเสนอแนะของผู4ตรวจเครื่องมือ ผู4เชี่ยวชาญ และอาจารย&
ท่ีปรึกษา  
 
4 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มาจาก
การตรวจสอบแบบสัมภาษณ& เพ่ือความไว4วางใจคุณภาพการออกแบบการวิจัย (Trustworthiness) ท่ี
แบ�งออกเปPนสองส�วน คือ ความเท่ียง หรือความตรง หรือความเท่ียงตรง (Validity) กับความเชื่อม่ัน 
หรือความน�าเชื่อถือ (Reliability) ท่ีมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 4.1 ความเท่ียงตรง  
  ความเที่ยง หรือความตรง หรือความเที่ยงตรง หรือความถูกต4อง คือ คุณสมบัติ 
คุณลักษณะ หรืออ่ืนใด ของเครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman 
2003: 182) แม�นยํา สอดคล4องกับสิ่งท่ีต4องการวัด (จุมพล หนิมพานิช, 2548: 207) เพ่ือวัดสิ่งท่ี
ต4องการวัด เพ่ือเปPนท่ียอมรับในการบรรยาย อธิบาย พรรณนา ตีความ วิเคราะห& และสังเคราะห& 
(Silverman, 2013: 206) เปPนความถูกต4องแน�นอน (Accuracy) เพ่ือประเมินสิ่งท่ีค4นหา (Cresswell, 
2007: 206) มีความเฉพาะเจาะจงเพียงความหมายหรือเป�าหมายเดียว (Newman, 2003: 182) เปPน
การวัดต�อสิ่งที่ต4องการวัด ทําให4ความเที่ยวตรงมีจุดเน4นที่เครื่องมือวัดที่วัดกับสิ่งที่ต4องการวัด 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ของผู4วิจัย 
แบ�งเปPน (Yin, 1994: 35; Yin, 2014: 45-49; Newman, 2003: 183-185; Lincoln and Guba, 
1985; Eisenhart and Howe, 1992: 647; Campbell and Stanley, 1963) ความเท่ียงตรง
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ภายใน ความเท่ียงตรงภายนอก ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร4างหรือทางโครงสร4าง ความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาหรือทางเนื้อหา ความเท่ียงตรงเฉพาะหน4าหรือเผชิญหน4า และความเท่ียงตรงตามเกณฑ&  
  ความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) คือ คุณลักษณะ หรืออ่ืนใด ของ
เครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman, 2003: 182) แม�นยํา ท่ี
นําไปสู�ข4อสรุปจากงานวิจัยเฉพาะกรณี มาจากการบรรยาย พรรณนา อธิบาย ตีความ วิเคราะห& 
สังเคราะห& ท่ีเน4นการอธิบาย (Explanatory) การศึกษาความเปPนเหตุเปPนผล (Casual Study) ของ
ข4อค4นพบท่ีเปPนบทสรุป มากกว�าการพรรณนา (Descriptive) การศึกษาเพ่ือการค4นหา (Exploratory 
Study) ด4วยการกําหนดแบบแผนการจัดข4อมูล (Pattern-Matching) ตามกรอบแนวคิด การสร4าง
คําอธิบาย (Explanation-building) การวิเคราะห&ลําดับเหตุการณ& (Times-Series Analysis) และตัว
แบบตรรกะ (Logic-Model) (Yin, 1994: 35; Yin, 2014: 47-48) 
  ความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) คือ คุณลักษณะ หรืออ่ืนใด ของ
เครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman 2003 : 182) แม�นยํา ท่ีเปPน
ข4อสรุปชิ้นงานหนึ่งไปสู�ข4อเสนออื่น ข4อสรุปอื่น ข4อสรุปทั่วไป (Generalization) หรืออ่ืนใด เปPน
ความสามารถเปรียบเทียบและถ�ายโอน (Comparability and Transferability) (Lincoln and 
Guba, 1985; Eisenhart and Howe, 1992: 647) เปPนความสามารถของการวิเคราะห&ข4อสรุปท่ัวไป 
(Analytical Generalization) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรัฐชาติ โลกาภิวัตน& รัฐตลาด การตลาด
ทางการเมือง และประชานิยม 
         ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร4าง หรือทางโครงสร4าง หรือทางแนวคิด หรือทางมโนทัศน& 
หรือเชิงมโนทัศน& (Construct Validity) คือ คุณลักษณะ หรืออ่ืนใด ของเครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม 
ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman, 2003: 182) แม�นยํา กับรูปแบบ โครงสร4าง แนวคิด ทฤษฎี 
ท่ีต4องการวัด ที่เปPนนามธรรม หรือการกําหนดการวัดจากการวัดเชิงปฏิบัติการ (Operational 
Measures) ท่ีถูกต4องสําหรับแนวคิด (Yin, 2014: 46) ตรวจสอบหลักฐานจากแหล�งท่ีมาของเหตุการณ& 
สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออื่นใด หลายชั้น (Multiple sources of evidence) ท่ีสําคัญ คือ 
จากการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา ภาคนิพนธ& 
สารนิพนธ& วิทยานิพนธ& งานวิจัยอ่ืน หรืออ่ืนใด จากสื่อสิ่งพิมพ& และสื่ออิเลคทรอนิกส& เพ่ือทําความเข4าใจ
และลําดับเหตุการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด จากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติ
สู�รัฐตลาดแบบเจาะจง หรือเปPนการเฉพาะเจาะจง แล4วลําดับเหตุการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& 
หรืออ่ืนใด จากหลักฐาน (Establish chain of evidence) และคัดเลือกเจาะจง (Yin, 2014: 47) ท่ี
สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ประกอบด4วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล 
ระบบราชการ และประชาสังคม  
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  ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหรือทางเนื้อหา (Content Analysis) คือ คุณลักษณะ 
หรืออ่ืนใด ของเครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman, 2003: 182) 
แม�นยํา ครอบคลุมตรงตามเนื้อหา มีผู4เชี่ยวชาญทําหน4าท่ีตรวจสอบและพิจารณาทางวิชาการ หรือ
ตามหลักวิชา บุคคลท่ีทําหน4าท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหรือทางเนื้อหาการวิจัยการเปลี่ยน
ผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด จํานวนสามท�าน ประกอบด4วย รองศาสตราจารย&ยุทธพร อิสรชัย 
รองศาสตราจารย&ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู4ช�วยศาสตราจารย& 
ดร. วรวลัญช& โรจนพล ผู4ช�วยศาสตราจารย&ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และ ดร. วรพงศ& ตระการศิรินนท& อาจารย&ประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร& คณะรัฐศาสตร&และ
รัฐประศาสนศาสตร& มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ท่ีเปPนผู4เชี่ยวชาญด4านการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําหน4าท่ี
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท้ังหมด  
  ความเท่ียงตรงเฉพาะหน4าหรือเผชิญหน4า (Face Validity) คือ คุณลักษณะ หรืออ่ืนใด 
ของเครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman, 2003: 182) แม�นยํา 
จากการตัดสิน การตัดสินใจ การใช4ดุลพินิจ (judgment) ของนักวิจัยหรือผู4วิจัยท่ีเชี่ยวชาญหรือ
ชํานาญ อาจแก4ไข ปรับปรุง ปรับแต�ง หรืออ่ืนใด ตามข4อเสนอแนะ คําแนะนํา และนําไปทดลอง
สัมภาษณ&นําร�อง (pilot interview) กับผู4ให4ข4อมูลหลักของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จาก
รัฐชาติสู�รัฐตลาดจํานวนหนึ่ง เพ่ือนํามาปรับแต�งคําถาม ให4เหมาะสม ชัดเจน ถูกต4อง และแม�นยํา 
ก�อนถามจริงภายหลัง  
  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ& (Criteria Validity) คือ คุณลักษณะ หรืออ่ืนใด ของ
เครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman, 2003: 182) แม�นยํา จาก
การผลการใช4เครื่องมือกับเกณฑ&หรือมาตรฐานกับตัวแปรภายนอก เน4นเกณฑ&หรือมาตรฐานท่ีใช4 
แบ�งเปPนสองประเภท คือ ความเที่ยงตรงพร4อมกัน หรือบรรจบกัน หรือพ4องกัน หรือประจวบกัน 
(Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงตามการทํานาย (Predictive Validity)  

1. ความเที่ยงตรงพร4อมกัน หรือบรรจบกัน หรือพ4องกัน หรือประจวบกัน คือ 
คุณลักษณะ หรืออ่ืนใด ของเครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman, 
2003: 182) แม�นยํา ตรงตามสภาพที่เปPนจริงของสิ่งที่วัด เครื่องมือวัดของการวิจัยการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เน4นมีบริบท เนื้อหาสาระ และผลกระทบ ท่ีเน4นเหตุการณ& 
สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ& ณ เวลา ช�วงเวลา ขณะนั้น ท่ีครอบคลุมและกว4างขวาง 

2. ความเที่ยงตรงตามการทํานายความเที่ยงตรงตามการทํานาย คือ คุณลักษณะ 
หรืออ่ืนใด ของเครื่องมือท่ีวัด มีความเหมาะสม ความเปPนจริง ความถูกต4อง (Newman, 2003: 182) 
แม�นยํา จากการแสดงผลท่ีถือกําเนิดภายหลังจากการวัด เปPนไปตามการคาดคะเน การคาดการณ& 
ทํานาย หรือพยากรณ& เครื่องมือวัดของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มี
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คําถามท่ีแสดงถึงผลกระทบที่เกิดภายหลัง ครอบคลุมถึงการคาดคาดคะเน การคาดการณ& ทํานาย 
หรือพยากรณ& เหตุการณ& สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ&ภายหลัง  
    4.2 ความน�าเชื่อถือ  

  ความน�าเชื่อถือ (Reliability) คือ ความสอดคล4องกัน หรือความสอดคล4องต4องกัน 
หรือความพ4องกัน หรือความคล4ายคลึงกัน หรืออ่ืนใด ของผลหรือผลลัพธ& จากก�อน หรือระหว�าง หรือ
ภายหลังการวัด (Silverman, 2013: 302) จากการกําหนดผู4ให4ข4อมูลหลักเหมือนกันแต�นักวิจัย
แตกต�างกัน หรือผู4ให4ข4อมูลหลักแตกต�างกันแต�นักวิจัยเหมือนกัน เช�น การกําหนดให4นักวิจัยเก็บข4อมูล
จํานวน  1 คน เปPนต4น ความน�าเชื่อถือของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
มาจาก (กิ่งพร ทองใบ, 2530: 262) ความสอดคล4องต4องกันของเครื่องมือวัดจากแบบสัมภาษณ& 
ความสอดคล4องต4องกันของมาตรวัดเดียวกันจากผู4วิจัยหรือนักวิจัยท่ีมีจํานวนหนึ่งคนทําหน4าท่ีเก็บ
ข4อมูลวิจัย ความสอดคล4องต4องกันของมาตรวัดเดียวกันจากผู4ให4ข4อมูลหลักเดียวกันจากนักวิชาการ 
และความสอดคล4องต4องกันของช�วงเวลาแตกต�างกันจากการสัมภาษณ&ช�วงเวลาท่ีแตกต�างกัน ป�จจัยท่ี
ทําให4ของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีความน�าเชื่อถือ มาจาก 
(ก่ิงพร ทองใบ, 2530: 262) ลักษณะของผู4ตอบท่ีเหมือนกันจากการเปPนนักวิชาการ การเปPนคําถามท่ี
อิสระต�อกัน สภาพแวดล4อมที่สอดคล4องและเหมาะสมกับการสัมภาษณ& และสภาพความพร4อม      
ผู4ถูกสัมภาษณ&      

  การตรวจสอบความน�าเชื่อถือของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด มาจากวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีสําคัญ คือ (Silverman, 2013: 298-301) (ก) การค4นหาหรือ
แสวงหาความแตกต�างจากชนิดของข4อมูลท่ีเข4าถึงป�ญหาการวิจัยด4วยการทบทวนวรรณกรรมอย�าง
เข4มข4น จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ& (ข) การจดบันทึกรายละเอียดจากข4อมูลภาคสนาม 
ท่ีมาจากการสัมภาษณ& (ค) การใช4การบันทึกท่ีมีคุณภาพ (ง) การบันทึกข4อมูลทุกถ4อยคํา ปราศจาก
การแต�งเติมความคิดเห็นของผู4วิจัย (Low-inference description) (จ) การใช4อุปกรณ&อิเลคทรอนิกส&
ท่ีทันสมัยบันทึกเสียงและวิเคราะห&ข4อมูล (Cresswell, 2007: 209-210) ภายหลังการสัมภาษณ& 
ผู4วิจัยทบทวนเนื้อหาและข4อมูลการสัมภาษณ&ให4ผู4ถูกสัมภาษณ&สอบทาน เพ่ือเปPนภาพสะท4อนความ
ถูกต4องของการสัมภาษณ& ด4วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส4า (Data Triangulation) เพ่ือนําไปสู�การ
วิเคราะห&ภายหลัง  
 
5. การตรวจสอบข�อมูล 

 การตรวจสอบข4อมูลจากเอกสารของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด มาจากการต้ังคําถามของผู4วิจัยท่ีมีต�อในเรื่องหรือหัวข4อท่ีสําคัญ ดังนี้ (สุภางค& จันทวานิช, 
2535: 108) (1) ประวัติความเปPนมา (2) ความสําคัญ (3) ความครบถ4วนสมบูรณ& (4) บุคคล หรือกลุ�ม
บุคคล หรือหน�วยงาน หรือองค&การ หรือสถาบัน หรืออ่ืนใด ท่ีรับผิดชอบจัดทํา (5) วัตถุประสงค&การ
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จัดทํา (6) กลุ�มเป�าหมายของบุคคล หรือกลุ�มบุคคล หรือหน�วยงาน หรือองค&การ หรือสถาบัน หรืออ่ืนใด 
ท่ีรับผิดชอบจัดทําเอกสาร (7) แหล�งข4อมูลเอกสาร (8) การแก4ไขเอกสาร (9) การตีพิมพ&ใหม� 
(10) ความรู4 ความเข4าใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ค�านิยม อคติ ความลําเอียง หรืออ่ืนใด ของกลุ�มบุคคล 
หรือหน�วยงาน หรือองค&การ หรือสถาบัน หรืออ่ืนใด ท่ีรับผิดชอบจัดทําเอกสาร (11) การบรรยาย 
อธิบาย ตีความ วิเคราะห&  สังเคราะห& ของบุคคล หรือกลุ�มบุคคล หรือหน�วยงาน หรือองค&การ หรือ
สถาบัน หรืออื่นใด ที่รับผิดชอบจัดทําเอกสาร ทําให4ผู4วิจัยตรวจสอบเอกสารท่ีใช4จํานวนมากเปPน
เบื้องต4น 

 การตรวจสอบข4อมูลจากการสัมภาษณ&ของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติ
สู�รัฐตลาด มาจาก (Goetz and LeCompte, 1984; Guba and Lincoln, 1989; Kirk and Miller, 
1986; McMillan and James, 1984; วรพิทย& มีมาก, 2548: 164-165) (1) การตรวจสอบจากผู4ให4ข4อมูล 
เปPนบุคคลท่ีมีความรู4ความสามารถ ความคิด ประสบการณ& ทําให4มีความน�าเชื่อถือ จากการเปPน
นักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ จากโจทย& หัวข4อ วัตถุประสงค& ขอบเขต ระเบียบวิธีวิจัย หรืออ่ืนใด 
(2) การตรวจสอบจากผู4ร�วมวิชาชีพ จากนักวิชาการอ่ืนท่ีไม�เก่ียวข4อง สัมพันธ& เก่ียวพัน เก่ียวเนื่อง หรือ
อ่ืนใด กับงานวิจัย จากโจทย& หัวข4อ วัตถุประสงค& ขอบเขต ระเบียบวิธีวิจัย หรืออ่ืนใด (3) การตรวจสอบ
จากภายนอก จากบุคคลอ่ืนท่ีสําคัญจากชนชั้นนํา นักการเมือง ข4าราชการ พ�อค4านักธุรกิจ ประชาชน 
สําหรับงานวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีสําคัญ คือ ข4าราชการส�วนหนึ่ง 
ท่ีทํางานช�วงเวลานั้น (4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู4เชี่ยวชาญ เพ่ือให4มีความคิดท่ีหลากหลาย 
(5) ช�วงเวลาท่ีใช4 เปPนช�วง หรือระยะเวลา ท่ีเพียงพอ กับการศึกษาจากงานวิจัย ท่ีเปPนช�วงเวลาท่ี
เพียงพอและภายหลังการพ4นจากตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-
2549) มาเกือบหนึ่งทศวรรษ (6) ความสัมพันธ&เชิงโครงสร4าง เปPนความสัมพันธ&ทางตรรกะของชุดข4อมูล
จากการสัมภาษณ& เพ่ือเชื่อมโยง สัมพันธ& เก่ียวพัน เก่ียวเนื่อง หรืออ่ืนใด ให4สอดคล4องกัน หรือ
สอดคล4องต4องกัน หรืออื่นใด เปPนไปในทิศทางเดียวกัน และ (7) การตรวจสอบแบบสามเหลี่ยม 
(Triangulation) คือ การกําหนดความแตกต�างเพ่ือนําไปสู�การบรรยาย พรรณนา อธิบาย วิเคราะห& 
สังเคราะห& เหตุการณ& ปรากฏการณ& สภาพการณ& สถานการณ& หรืออ่ืนใดเดียวกัน จากวิธีการท่ีหลากหลาย
ท่ีสอดคล4องกับงานวิจัย ท่ีสําคัญ คือ (7.1) ความแตกต�างด4านเทคนิคการวิจัย จากการวิจัยเอกสาร
และการสัมภาษณ& (7.2) ความแตกต�างด4านข4อมูล จากข4อมูลจาการวิจัยเอกสารท้ังชั้นต4นและชั้นรอง 
และจากการสัมภาษณ& (7.3) ความแตกต�างด4านแนวคิดทฤษฎี จากแนวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลาย 
ประกอบด4วย รัฐชาติ โลกาภิวัตน& รัฐตลาด การตลาดทางการเมือง และประชานิยม ท่ีผสมผสาน ผสม
กลมกลืน ก�อให4เกิดเปPนรัฐตลาดท่ีเน4นสถาบันและกระบวนการทางการเมือง และมีวิธีการท่ีไม�สอดคล4อง
กับงานวิจัย คือ (7.4) ความแตกต�างด4านประชากรและผู4ให4ข4อมูลหลัก เพราะการวิจัยการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีผู4ให4ข4อมูลหลักเพียงกลุ�มเดียว คือ นักวิชาการ      
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6. การวิเคราะห)ข�อมูล 
   การวิเคราะห&ข4อมูล คือ การนําความรู4 ความเข4าใจ ความคิด ความเห็น ความคิดเห็น 
ความเชื่อ ทัศนะ ทัศนคติ ค�านิยม มุมมอง ข�าว ข�าวสาร เรื่องราว หรืออ่ืนใด บริหารจัดการอย�างเปPน
ระบบ เพ่ือการศึกษา ค4นคว4า วิจัย ด4วยการแยกแยะ แยกส�วน โครงสร4าง กระบวนการ องค&ประกอบ 
หรืออ่ืนใด เพ่ือนํามาหาความสัมพันธ& เก่ียวโยง เชื่อมโยง เก่ียวเนื่อง หรืออ่ืนใด ระหว�างกัน จากการ
หาความหมาย ตีความ หรืออื่นใด จากเหตุการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด (จุมพล 
หนิมพานิช, 2548: 228) เปPนกระบวนการที่นําความความรู4 ความเข4าใจ ความคิด ความเห็น 
ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนะ ทัศนคติ ค�านิยม หรืออ่ืนใด ของผู4ให4ข4อมูลหรืออ่ืนใด เป�ดเผยหรือ
แสดงออกมา เปPนข้ันตอนของการแยกแยะ สอดประสาน การเพ่ิม การลด การติดตาม การประเมิน 
การตีความ หรืออ่ืนใด สิ่งท่ีให4กับผู4วิจัย ทําให4เกณฑ&การประเมินข4อมูลมีท้ังสองด4านท่ีแบ�งเปPนด4านลึก
และด4านกว4าง (Richness and Thickness) ในเอกสารการวิเคราะห&อย�างละเอียด เปPนการบรรยาย 
อธิบาย ตีความ วิเคราะห& สังเคราะห& เหตุการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด ท่ีเปPนเหตุเปPนผล 
(Merriman, 1998: 56)  
 ข4อมูลท่ีรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห&แบ�งเปPนสองส�วน คือ (1) ข4อมูลท่ีมาจากเอกสาร จาก
การทบทวนวรรณกรรม จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา ภาคนิพนธ& 
สารนิพนธ& วิทยานิพนธ& งานวิจัยอ่ืน หรืออ่ืนใด จากสื่อสิ่งพิมพ& และสื่ออิเลคทรอนิกส& เพ่ือทําความเข4าใจ
และลําดับเหตุการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด จากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด (2) ข4อมูลท่ีมาจากการสัมภาษณ& รวบรวมการสัมภาษณ& เพ่ือนํามาจําแนกแยกแยะรูปแบบ
จากคําพูดและเรื่องราวท่ีมาจากการสัมภาษณ&      
 ลักษณะสําคัญของการวิเคราะห&ข4อมูลการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติ 
สู�รัฐตลาด ประกอบด4วย (Punch, 1998: 198-200; Devine, 1995: 137-141; Ragin, Berg-Schlosser, 
de Meur, 1996; Tesha-Khori and Teddie, 1998: 112-113; ชยันต& วรรธนะภูติ, 2536: 464; 
จุมพล หนิมพานิช, 2548: 248-230) (1) การจําแนกหมวดหมู�ของข4อมูลอย�างเปPนระบบเพ่ือความเข4าใจ
ในความหลากหลาย ความหมาย ความสัมพันธ& หรืออ่ืนใด ของข4อมูลในบริบททางสังคม (Social 
Context) ทําให4เน4นภาพรวม (holistic) และรอบด4าน เพื่อทําความเข4าใจบริบททางการเมือง 
(political context) เปPนบริบทสังคมการเมือง (political society context) ทําให4อธิบายและ
วิเคราะห&ความสัมพันธ& ปฏิสัมพันธ& หรืออ่ืนใด ระหว�างบริบทภายนอกและภายใน ท่ีนําไปสู�ความ
เปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด และผลกระทบภายหลัง (2) การวิเคราะห&ข4อมูลเปPนการวิเคราะห&
ระหว�างการเก็บรวบรวมเอกสาร และการสัมภาษณ& เพ่ือการตรวจสอบยืนยันข4อมูล ความเพียงพอ
ของข4อมูล และความสอดคล4องเพ่ือตอบโจทย&วิจัย หัวข4อ วัตถุประสงค& กรอบแนวคิดทฤษฎี หรืออ่ืนใด 
(3) ข4อมูลเพ่ือการวิเคราะห&มีลักษณะเปPนข4อความจากการบรรยาย พรรณนา อธิบาย ตีความ วิเคราะห& 
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และสังเคราะห& จากเอกสาร หรือผู4ให4ข4อมูล ท่ีมีแบบแผนความรู4ความเข4าใจ ความคิด ความเห็น 
ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนะ ทัศนคติ ค�านิยม หรืออ่ืนใด เปPนเบื้องหลังจากบริบทและปรากฏการณ& 
(4) การกําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีอย�างหลวมเพ่ือการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตามการเก็บรวบรวม
ข4อมูล และข4อมูลจากเหตุการณ& สภาพการณ& สถานการณ& และปรากฏการณ& (5) ข4อมูลการวิจัยมี
สาระสําคัญจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สอดคล4องกับความเปลี่ยนแปลงท่ี
เปPนเหตุการณ& สภาพการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ&ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือทุกด4าน 
(6) ข4อมูลการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เปPนข4อมูลเชิงพรรณนา มีโครงสร4าง
และกระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว ท่ีเปPนพลวัตร เปPนความสัมพันธ& ปฏิสัมพันธ& จากเหตุการณ& 
สภาพการณ& สถานการณ& และปรากฏการณ& ที่ต�อเนื่อง (7) การวิเคราะห&ข4อมูลการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เปPนการกระทําซํ้า มีปฏิสัมพันธ& มีโครงสร4างและกระบวนการท่ี
กลับไปกลับมา (interactive) (8) การวิเคราะห&ข4อมูลการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
เปPนการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ& ทําให4ท่ีมีต�อเนื่อง ทําให4มีการปรับเปลี่ยนกรอบการวิจัย บริบท 
เนื้อหาสาระ และผลกระทบ อย�างต�อเนื่อง จนลุล�วง 
 การวิเคราะห&ข4อมูลของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
แบ�งเปPนสองส�วน คือ การบริหารจัดการข4อมูลเพ่ือเตรียมการสู�การวิเคราะห&ข4อมูล กับการวิเคราะห&
ข4อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ&  
  6.1 การบริหารจัดการข4อมูลเพ่ือเตรียมการสู�การวิเคราะห&ข4อมูล   

  การบริหารจัดการข4อมูลเพ่ือเตรียมการสู�การวเิคราะห&ข4อมูลการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : 
จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด แบ�งข้ันตอนเปPนห4าข้ันตอน ประกอบด4วย (จุมพล หนิมพานิช, 2548: 231-232) 
การจัดกระทําข4อมูล (data processing) การตรวจสอบความเพียงพอของข4อมูล การจัดเตรียมข4อมูล
เพ่ือการวิเคราะห& และการใช4กรอบการวิจัยวิเคราะห& และการเตรียมการเพ่ือการวิเคราะห&ข4อมูล 

1. การจัดกระทําข4อมูล หรือกระบวนการเก่ียวกับข4อมูล หรือกรรมวิธีเก่ียวกับข4อมูล 
หรือการจัดระเบียบข4อมูล คือ การนําความรู4 ความเข4าใจ ความคิด ความเห็น ความคิดเห็น ความเชื่อ 
ทัศนะ ทัศนคติ ค�านิยม มุมมอง ข�าว ข�าวสาร เรื่องราว หรืออ่ืนใด มาเก็บ รวบรวม จัดระเบียบ เพ่ือ
การวิเคราะห& (กรรณิการ& สุขเกษม, 2541: 411) ของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด จากการบันทึกจากการสัมภาษณ& และการวิจัยเอกสาร ด4วยการเก็บ รวบรวม เพ่ือการจัดเตรียม
ตอบโจทย& หัวข4อ วัตถุประสงค& และกรอบการวิจัย 

2. การตรวจสอบความเพียงพอของข4อมูล เปPนการตรวจสอบความรู4 ความเข4าใจ 
ความคิด ความเห็น ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนะ ทัศนคติ ค�านิยม มุมมอง ข�าว ข�าวสาร เรื่องราว 
หรืออื่นใด มาเก็บ รวบรวม จัดระเบียบ เพื่อการวิเคราะห& เพียงพอต�อการตอบโจทย& หัวข4อ 
วัตถุประสงค& และกรอบการวิจัย       
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3. การจัดเตรียมข4อมูลเพ่ือการวิเคราะห& เปPนการจัดกลุ�ม แยกประเภท จัดระเบียบ 
ข4อมูล เพื่อการวิเคราะห&ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบ�งเปPนสี่ขั้นตอน (Creswell, 2003: 
190-195; Creswell, 2007: 147-174) ประกอบด4วย (1) การจัดการข4อมูล (Data Managing) 
การจัดระเบียบข4อมูล (organize) การเตรียมการข4อมูลสําหรับการสัมภาษณ& (2) การอ�านการบันทึก 
(Reading Memo) เปPนการอ�านข4อมูลจากการสัมภาษณ& กําหนดวลีหรือประโยคท่ีสําคัญ ท่ีตรงกับ
ความรู4 ความเข4าใจ ความคิด ความเห็น ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนะ ทัศนคติ ค�านิยม มุมมอง 
ประสบการณ& ของผู4ถูกสัมภาษณ& กําหนดรูปแบบรหัสเริ่มต4น (Form initial codes) เพ่ือกํากับข4อมูล 
(3) การพรรณนา จากการวิเคราะห&ข4อมูลด4วยการถอดรหัส (Decoding) การกําหนดความหมาย 
การกําหนดประเภท การจัดกลุ�ม การคัดแยกกลุ�ม ตามกรอบการวิจัย และประเด็นที่นําเสนอ 
(4) การแยกประเภท (Classifying) เปPนการใช4กระบวนการถอดรหัสจากการพรรณนา (description) 
ของประเด็นการวิจัย การจัดคัดแยกประเภท (Categorized) ท่ีประกอบด4วยรายละเอียดของข4อมูล 
และบริบท ท่ีประกอบด4วย บุคคล สถานท่ี เหตุการณ& สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด 
ของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด หรือแกนของเรื่องหรือเรื่องราว (theme) เพ่ือ
การวิเคราะห&มาจากข4อค4นพบหลักของการวิจัยที่มาจากเอกสาร และการสัมภาษณ&จากบุคคลท่ี
หลากหลาย 

   การปฏิบัติเพ่ือการจัดเตรียมข4อมูลเพ่ือการวิเคราะห&แสดงถึงความครบถ4วนของ

การจัดเตรียมข4อมูลท่ีมาจากเอกสาร จากความครบถ4วน ผู4แต�ง วัตถุประสงค& แหล�งท่ีมา การจัดพิมพ& 

ป�ท่ีพิมพ& หรืออ่ืนใด (กัญจนา ลินทรัตนกูล และวรรณภา โพธิ์น4อย, 2545: 136-137) และจากการสัมภาษณ& 

จากแบบสัมภาษณ&ท่ีกําหนดแบบคําต�อคํา และหลักใหญ�ใจความท่ีเปPนสาระสําคัญ  

4. การใช4กรอบการวิเคราะห&ข4อมูล การเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐ

ตลาด กําหนดการใช4กรอบการวิเคราะห&ข4อมูลเปPนสามส�วน คือ (Miles and Huberman, 1994: 12) 

(ก) การลดทอนข4อมูล (data reduction) คือ การปรับลด เพ่ิม คงท่ี การเสาะแสวงหาข4อมูลใหม� เพ่ือ

ข4อสรุปหรือข4อค4นพบ (ข) การแสดงหรือนําเสนอข4อมูล (data display) คือ การเล�าเรื่อง ลําดับ

ก�อนหลัง ตามลําดับเวลา (ค) การสรุปและยืนยันข4อสรุป (drawing and verifying conclusion) คือ 

การสรุปข4อมูลเบื้องต4นภายหลังจากการเก็บรวบรวมข4อมูลช�วงแรก และสรุปข4อมูลเปPนระยะภายหลัง 

เปPนลําดับ จนยืนยันข4อสรุปท่ีชัดเจนท่ีกลายเปPนข4อค4นพบ 

5. การเตรียมการเพ่ือการวิเคราะห&ข4อมูล 

  การวิเคราะห&ข4อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ&ของการวิจัยการเปลี่ยนผ�าน

ประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด แบ�งเปPนสองระยะ คือ (กัญจนา ลินทรัตนกูล และวรรณภา โพธิ์น4อย, 

2545: 136-138) การวิเคราะห&ระหว�างเก็บข4อมูล กับการวิเคราะห&ภายหลังการเก็บข4อมูล 
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1. การวิเคราะห&ระหว�างเก็บข4อมูล (Bogdan and Biklen, 1998; S. B., 1988: 

124-125) เปPนการวิเคราะห&ข4อมูลท่ีผู4วิจัยตัดสินใจกําหนดกรอบการวิจัย ขอบเขตการศึกษา หรืออ่ืนใด 

ให4แคบลง ชัดเจน กระชับ หรืออ่ืนใด เพ่ือให4นักวิจัยรวบรวมข4อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง ลดการขาด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด จากข4อมูลท่ีกระจัดกระจาย สูญเสียเวลา เปPนการตัดสินใจ

เรื่องท่ีนักวิจัยสนใจหรือให4ความสําคัญ มีการบรรยาย อธิบาย พรรณนา วิเคราะห& สังเคราะห& ข4อมูล 

จากเหตุการณ& สภาพการณ& สถานการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด การต้ังคําถามท่ีเฉพาะเจาะจง

สําหรับการเก็บข4อมูล การวางแผนการเก็บรวบรวมข4อมูล ท่ีสําคัญ คือ ภายหลังจากท่ีผู4วิจัยปรึกษากับ

อาจารย&ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย&พรชัย เทพป�ญญา ทําให4กําหนดกรอบการวิจัยให4แคบลง 

ด4วยการมุ�งเน4นการศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมือง ที่ประกอบด4วย พรรคการเมือง 

การเลือกต้ัง รัฐบาล รัฐสภา ระบบราชการ และประชาสังคม ช�วงการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

เพ่ือกําหนดกรอบการวิจัยและขอบเขตให4ชัดเจน 

2. การวิเคราะห&ภายหลังการเก็บข4อมูล เปPนการจําแนกและการจัดระบบข4อมูล 

(Typology) แบ�งเปPนสองประเภท (ชยันต& วรรธนะภูติ, 2536: 152-153) (ก) จากเหตุการณ& 

สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด ท่ีเปPนรูปแบบวิทยา (Typology) เปPนการหา

ความหมาย ความสําคัญ การตีความ เหตุการณ& สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ&ทางการเมือง 

หรืออ่ืนใด เพราะความหลากหลายของบริบทท่ีนํามาสู�ป�ญหาการวิจัย (ข) จากการจัดระบบข4อมูลท่ี

สัมพันธ&กัน หรืออนุกรมวิธาน (Taxonomy) เปPนการจัดระบบความรู4 ความเข4าใจ ความคิด ความเห็น 

ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนะ ทัศนคติ ค�านิยม มุมมอง ข�าว ข�าวสาร เรื่องราว หรืออ่ืนใด เพ่ือ

กําหนดความสัมพันธ&ท่ีหลากหลาย ส�วนหนึ่งเปPนเบื้องหลังปรากฏการณ& เปPนความสัมพันธ&เชิงเหตุผล 

การมองภาพรวม (holistic view) เปPนองค&ประกอบเหตุการณ& สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ& 

หรืออ่ืนใด เพ่ือให4ภาพงานวิจัยโดดเด�น สอดคล4องต4องกัน     

 6.2 การวิเคราะห&ข4อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ& 

  การวิเคราะห&ข4อมูลการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มาจาก

การวิเคราะห&เนื้อหาท่ีนําไปสู�เทคนิคการวิจัย (Technique Research) ท่ีสําคัญ คือ การวิจัยเอกสาร 

กับการสัมภาษณ&ผู4เก่ียวข4อง เพราะหลักการสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพเชื่อในความจริง (reality) 

ท่ีปรากฏให4นักวิจัยเห็น มีลักษณะเปPนอัตวิสัย (Subjectivity) แล4วอธิบายเปPนความรู4 (Knowledge) 

จากการตีความของนักวิจัย การมีความรู4จากทฤษฎีหลักท่ีเปPนฐานคิดย�อมทําให4การตีความมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการตีความเพ่ือวิเคราะห&เนื้อหาจึงมีความสัมพันธ&กับทฤษฎี (Thesis) ท่ีเปPนสิ่งท่ีมีอยู� เปPนหลัก

ท่ีใช4ในการพิสูจน& แล4วตามด4วยการรวมกัน (Synthesis) เปPนข้ันตอนการสังเคราะห& วิเคราะห& การคิด 
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และการตีความ และการต�อต4านทฤษฎี (Antithesis) เปPนข้ันตอนสรุปผลว�าสอดคล4องหรือขัดแย4งกับ

ทฤษฎีเพ่ือตรวจสอบยืนยันผลทฤษฎี  

  หลักสําคัญการตีความการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

ประกอบด4วยสองแนวคิดหลัก คือ (โยธิน แสวงดี, 2554: 1-3) (ก) แนวคิดประกอบสร4างนิยม 

(Constructionism) ท่ีเน4นความคิดรวบยอดท่ีสรุปเนื้อหาท่ีสําคัญท่ีสุดจากปรากฏการณ& การแยกแยะ

ประเด็น และการจําแนกเนื้อหาเปPนรายข4อ และ (ข) แนวคิดการตีความนิยม (Interpretivism) เปPน

การตีความตามความเปPนจริงท่ีมีนัยยะ เปPนความจริงตามทฤษฎี หลักการสําคัญของการวิเคราะห&

เนื้อหาเปPนไปตามแนวคิดปรากฏการณ&นิยม (Phenomenology) จากเนื้อหาท่ีให4ความหมายไปทางท่ี

เปPนสัญญาณหรือปรากฏการณ&ทําให4มีการตีความตามปรากฏการณ&นั้น ทําให4กําหนดแผนผัง (Diagram) 

การตีความเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตีความและการวิเคราะห& และการตีความต4องมา

จากการนําความรู4จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย วรรณกรรม มาร�วมพิจารณา เปPนการผสมผสาน

เข4าด4วยกัน  

  วิธีการศึกษาการวิเคราะห&เนื้อหาของการวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�

รัฐตลาด จากการศึกษาเชิงสถาบัน มีลักษณะสําคัญ (1) มาจากหรือเน4นวิธีการการศึกษาประวัติศาสตร&

และการเปรียบเทียบ หรือการศึกษาด4วยวิธีการเปรียบเทียบและข4อมูลทางประวัติศาสตร& มากกว�า

การพรรณนาแบบอุปนัย หรือการพรรณนาท่ีมีบทสรุปจากอัตนัย และการวิเคราะห&ความเปPนทางการ

และกฎหมาย หรือการวิเคราะห&จากกลุ�ม สถาบัน หน�วยงาน องค&การท่ีเปPนทางการ และกฎ ระเบียบ 

กติกา หรือกฎหมาย เพราะวิธีการการศึกษาประวัติศาสตร&เปPนท่ีมาของข4อมูลท่ีใช4ศึกษาวิเคราะห& 

ส�วนวิธีการเปรียบเทียบเปPนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาองค&ความรู4 (2) เน4นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร&

มากกว�าวิธีการศึกษาแบบเปรียบเทียบ เพราะเน4นการเปลี่ยนผ�านจากช�วงเวลาหนึ่งสู�อีกช�วงเวลาหนึ่ง 

มากกว�าเปรียบเทียบระหว�างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง (3) แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร& (Historical 

Approach) เปPนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การวิเคราะห&เนื้อหาของการวิจัยการ

เปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีผู4วิจัยใช4เปPนเครื่องมือวิเคราะห&จุดเน4น ประเด็น หรือ

อ่ืนใด เปPนลักษณะเฉพาะ (identity) จากแนวคิด การค4นหา ความสัมพันธ& ข4อสรุป ข4อค4นพบ เพ่ือทํา

ความรู4ความเข4าใจเหตุการณ& สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด เพราะให4ข4อมูล

ประวัติความเปPนมาของเหตุการณ& สถานการณ& สภาพการณ& ปรากฏการณ& หรืออ่ืนใด ว�าใคร ทําอะไร 

ท่ีไหน เมือไหร� อย�างไร และทําไม นับต้ังแต�อดีตท่ีเก่ียวกับงานวิจัย และวิธีการจากการรวบรวม

เอกสารและหลักฐานท้ังหลาย การวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ให4คุณค�า

การวิเคราะห&กับช�วงเปลี่ยนผ�านท่ีเชื่อมโยง เก่ียวพัน เก่ียวเนื่อง สัมพันธ& หรืออ่ืนใด ท่ีต�อเนื่องอย�าง
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เปPนพลวัต ช�วงการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระหว�าง พ.ศ. 2544 ถึง 

2549 ท่ีมีการตีความเพ่ือนําไปสู�ข4อค4นพบภายหลัง    

  ดังนั้น การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีมีรายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยนับจากแบบการวิจัย ประชากรและผู4ให4ข4อมูลหลัก เครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบ

เครื่องมือ การตรวจสอบข4อมูล และการวิเคราะห&ข4อมูล สามารถสรุปเปPนข้ันตอนการวิจัยเปPนลําดับ 

ดังนี้ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 ข้ันตอนการวิจัย 

 

   
 

ขั้นตอนที่ 1 
1. การศึกษาข4อมูลเบื้องต4นของ

การเปล่ียนผ�านจากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด 

2. การสร4างกรอบการวิจยัหรือ
กรอบคิด 

การวิเคราะห&เอกสารจากบทความ 
หนังสือ ตํารา งานวิจยั ภาคนิพนธ& 
สารนิพนธ& วิทยานิพนธ& หรืออื่นใด 
ท้ังในประเทศและต�างประเทศด4วย
การวิเคราะห&เน้ือหา (Content 
Analysis) 

1. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎ ี
2. ข4อสรุปท่ีได4จากข4อมูลท่ีมา

จากการวิเคราะห&เน้ือหา 

ขั้นตอนที่ 2 
การทํากรอบแนวคิดทฤษฎีมาสร4าง

แบบสัมภาษณ&หรือแนวคําถาม
หลักในการสัมภาษณ& 

1.การสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลหลักท่ี
เปPนผู4เช่ียวชาญจํานวน 10 คน  

2.ตรวจสอบข4อมูลสามเส4า 

ข4อมูลท่ีได4จากการสัมภาษณ& 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการดําเนิน ผลลัพธ) 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

การวิเคราะห&การเปลีย่นผ�าน
ประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐ
ตลาด 

การทบทวนแนวคิดเชิง
ทฤษฎีและนําข4อมลูจากการ
สัมภาษณ&มาวิเคราะห&ข4อมลู 

ข4อสรุปท่ีได4จากการวิเคราะห&
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎ ี
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษา 
(1) บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด (2) เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด (3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
จากแนวคิดรัฐชาติท่ีเน4นสถาบันและกระบวนการทางการเมือง มีฐานคิดท่ีว�าสถาบันทางการเมืองและ
กลไกทางการเมืองทําให4สังคมมีสิทธิเสรีภาพและจัดระเบียบสังคมดีท่ีสุด (Apter, 1981: 143) เปBน
การศึกษาเชิงสถาบัน ท้ังท่ีเปBนทางการและไม�เปBนทางการ นําไปสู�การกําหนดหน�วยวิเคราะห& เปBน
ระดับกลุ�ม หน�วยงาน องค&การ หรือสถาบัน ที่สําคัญ ประกอบด4วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง 
รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม (อนุสรณ& ลิ่มมณี, 2548ข: 9-10) กําหนดระเบียบวิธี
วิจัยเปBนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากกระบวนทัศน&ทางเลือก ท่ีมีวิธีการแบบอุปนัย (ชาย โพธิสิตา, 2547: 
31-33) เพ่ือพัฒนาตัวแบบของข4อค4นพบ ส�วนหนึ่งเปBนการอธิบายและวิเคราะห&ตามแนวทางประวัติศาสตร& 
ท่ีเปBนการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ& ที่นําไปสู�การพรรณนา อธิบาย วิเคราะห& สังเคราะห& 
จากการวิเคราะห&เนื้อหา   
 จากการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติท่ีความหมายถึงประชาคมทางการเมืองท่ีประกอบด4วย 
ดินแดน อํานาจอธิปไตย ประชากร และรัฐบาล ที่ประชาชนหรือผู4คนภายในรัฐมีความภักดีและ
ความผูกพันจากเชื้อชาติ ประวัติศาสตร& ความเปBนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
หรืออ่ืนใด ร�วมกัน เปBนรัฐตลาดท่ีหมายถึงประชาคมทางการเมืองท่ีประกอบด4วย ดินแดน อํานาจอธิปไตย 
ประชากร และรัฐบาล ใช4ทุนนิยมเปBนกลไกขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ท่ีการเปลี่ยนผ�านถึงจุดสูงสุด
สมัยท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544-2549) หัวหน4าพรรคไทยรักไทย 
และพรรคไทยรักไทย จากความเปลี่ยนแปลงของกลุ�มทุนที่เปBนกลุ�มทุนทางการเมือง มีการจัดต้ัง
พรรคการเมือง แข�งขันทางการเมืองจากการเลือกต้ัง เปBนพรรคการเมืองท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดจนครอง
เสียงข4างมากเกือบครึ่งหนึ่งในรัฐสภา จัดตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคเด�นพรรคเดียว การเปลี่ยนแปลง
ระบบราชการด4วยการจัดการสมัยใหม�เพื่อสนองตอบต�อยุทธศาสตร&ของรัฐบาล ก�อให4เกิดความ
เปลี่ยนแปลงประชาสังคม ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงของสถาบันและกระบวนการทางการเมือง
อย�างกว4างขวาง  
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด กําหนดกรอบการวิจัยท่ี
แบ�งตามวัตถุประสงค& แบ�งเนื้อหาเปBนสามส�วน ประกอบด4วย (4.1) บริบทของการเปลี่ยนผ�านจากรัฐขาติสู�
รัฐตลาด ท่ีประกอบด4วย บริบทภายในและภายนอก (4.2) เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย
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จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ประกอบด4วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และ
ประชาสังคม (4.3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านตากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ประกอบด4วย สถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง และภาพรวมท่ีมีต�อประเทศ  

 
1. บริบทของการเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
 บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู �รัฐตลาด แบ�งเปBนสองส�วน คือ 
การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก และการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย
จากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายใน 
 1.1 การเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก 

  การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก แบ�งเปBนสามด4าน 
คือ ด4านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   

  1. ด�านการเมือง  
   ด4านการเมือง แบ�งเปBน รัฐ ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง  

1.1 รัฐ 
    การถือกําเนิดรัฐสมัยใหม�คือรัฐชาติในพุทธศตวรรษท่ี 22 หรือคริสต&ศตวรรษ

ท่ี 17 ทําให4มีพัฒนาการต�อเนื่องถึงปLจจุบัน พัฒนาการของรัฐภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองมาจาก
ความขัดแย4งทางด4านอุดมการณ& นับเปBนอุปสรรคต�อการขยายตัวของระบบการเมืองแบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตยท่ีเน4นสิทธิเสรีภาพ และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเน4นกลไกตลาด มีการขยายตัว
ของรัฐ จากโครงสร4าง กระบวนการ บทบาท อํานาจหน4าท่ี ในทางปฏิบัติ กิจกรรมด4านการเมือง ท่ีสําคัญ 
คือ การกําหนดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเปBนหน4าที่ การพิทักษ&รักษารัฐ ด4านเศรษฐกิจ ที่สําคัญ คือ 
การแทรกแซงการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และด4านสังคม ที่สําคัญ คือ การจัดระเบียบเรียบร4อยใน
สังคม การสวัสดิการสังคม ท่ีมีท้ังประเทศท่ีปกครองด4วยระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยและสังคมนิยม
คอมมิวนิสต& (Poulanzas, 1980: 600) การเปลี่ยนแปลงรัฐเพ่ือสนองตอบต�อประชาชนเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะของรัฐ แบ�งเปBนห4าด4าน คือ (Almond and Powell, 1966: 190-222) สมรรถนะด4าน
การดูดซับ (Extractive Capability) ท่ีสําคัญ คือ การเก็บภาษี การเกณฑ&ทหาร สมรรถนะ ด4านการควบคุม 
(Regulative Capability) ท่ีสําคัญ คือ การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ด4านการจัดสรร 
(Distributive Capability) ท่ีสําคัญ คือ สมรรถนะการจัดสรรแบ�งปLนสิ่งท่ีมีคุณค�า (Value) ในสังคม 
ด4านสัญลักษณ& (Symbolic Capability) คือ สมรรถนะสื่อสารทางสัญลักษณ&ท่ีมีผลต�อจิตใจ และด4าน
การสนองตอบ (Responsive Capability) คือ สมรรถนะการสนองตอบต�อต�อระบบการเมือง (ธโสธร 
ตู4ทองคํา, 2547: 420-421) ทําให4รัฐมีลักษณะสําคัญของรัฐนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2523 หรือ 1980 
(Scase, 1980: 16-19) ประกอบด4วย การเพ่ิมบทบาทการรักษา ปรับปรุง คุณภาพทรัพยากรมนุษย& 
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และแรงงานในประเทศ การเพิ่มบทบาทรัฐที่กดขี่ (Repressive) เพื่อควบคุมจากตัวแทนของ
หน�วยงานของรัฐท่ีเปBนทางการ การเพ่ิมการรวมศูนย&รัฐจากการขยายตัวของระบบราชการ การเพ่ิม
การแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเพ่ิมความขัดแย4งระหว�างรัฐกับระบบทุนนิยมโลกมาจาก
สมรรถนะควบคุมทุนต�างชาติลดลง (Brucan, 1980: 752-769) 

    การสิ้นสุดความขัดแย4งในสงครามเย็นในทศวรรษท่ี 2523 หรือ 1980 ทําให4โลก
ก4าวสู�ยุคโลกาภิวัตน&ในทศวรรษ 2533 หรือ 1990 เท�ากับเปjดกว4างมากกว�า การมีส�วนร�วมมากกว�า 
และลดอํานาจนิยมลง (Boutros-Ghali, 1996: 1) ก�อให4เกิดคู�ขัดแย4งห4าประการ คือ (McGrew, 1992: 
Chapter) 2) คือ ความเปBนสากลกับความเปBนลักษณะเฉพาะ (Universalization VS Particularization) 
ความเปBนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือกลมเกลียวกันกับการจําแนกแยกแยะความแตกต�าง (Harmonization 
VS Differentiation) การบูรณาการหรือความแตกแยก (Integration VS Fragmentation) การรวมอํานาจ
กับการกระจายอํานาจ (Centralization VS Decentralization) และการจัดเรียงกับการผสมผสาน 
(Juxtaposition VS Syncretization) (ธโสธร ตู4ทองคํา, 2547: 422-423) จากผลงานเรื่องการปะทะ
กันของอารยธรรม (The Clash of Civilization) ของแซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) 
(Huntington, 1996) การสิ้นสุดของประวัติศาสตร& (The End of History) ของฟรานซิส ฟูกูยามา 
(Francis Fukuyama) (Fukuyama, 1992) แสดงถึงรัฐและสังคมภายหลังสงครามเย็นมีความร�วมมือ
หรือขัดแย4ง ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐส�วนหนึ่งเปBนการยกระดับกระบวนทัศน& 
(Paradigm Shift) ในแนวคิดพ้ืนฐานท่ีรัฐเสมือนเปBนสิ่งมีชีวิตท่ีมีหน4าท่ี (Functional Organism) 
เปลี่ยนความม่ันคงจากความหมายแคบท่ีเน4นการทหาร กําลังคน อาวุธยุทโธปกรณ& ยุทธปLจจัย เปBน
ความม่ันคงท่ีครอบคลุม (Comprehensive Security) ท่ีเน4นทุกอย�างเปBนความม่ันคง อาทิ ความม่ันคง
ทางอาหาร (Food Security) ความม่ันคงมนุษย& (Human Security) (ธโสธร ตู4ทองคํา, 2547: 423) 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทําให4องค&ประกอบรัฐเปลี่ยนแปลง ประกอบด4วย (ธโสธร ตู4ทองคํา, 2547: 
424-425) (1) ดินแดน ท่ีล4วนแล4วแต�ต4องแสวงหาความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ4าน (2) ประชากร 
เพราะจากการเคลื่อนย4ายจํานวนมากจากประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน4อยกว�าสู�
ประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว�า (3) รัฐบาลท่ีท่ีต4องมีแนวคิดธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และ (4) อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) ท่ีลดความสําคัญลง เพราะมีการแทรกแซง
จากภายนอก และการยอมรับการแทรกแซงจากภายนอกของรัฐ  

   1.2 ระบอบประชาธิปไตย 
    ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน&ทําให4ประชาธิปไตยทางตรง (Direct 

Democracy) มีความสําคัญ เพราะเปBนรากฐานพัฒนาและส�งเสริมการเมืองภาคประชาชน เน4นการ
มอบอํานาจให4ประชาชน และการกระจายอํานาจ ทําให4ประชาสังคมเปBนภาคส�วนท่ีสาม (third sector) 
การถือกําเนิดของรัฐสมัยใหม�ทําให4ประชาธิปไตยท่ีใช4ในปLจจุบันต�อเนื่องนับต้ังแต�พุทธศตวรรษท่ี 22 
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หรือคริสต&ศตวรรษท่ี 17 คือ ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (โชติสา ขาวสนิท, 2547: 15-9 – 15-13) 
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative democracy) หรือประชาธิปไตยทางอ4อม (Indirect 
Democracy) ท่ีมีข4อจํากัด เพราะเปBนการมีส�วนร�วมทางการเมืองแบบจํากัด เพราะมุ�งเน4นการออกเสียง
ลงคะแนน (Huggins, 2002: 164) การเปjดโอกาสให4ประชาชนมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน
น4อยมาก และเอ้ือประโยชน&ให4กับการพาณิชย&มากเกินไป (Huggins, 2002: 164) และการยึดหลักการ
เสียงข4างมากในรัฐสภาก�อกําเนิดการเปBนเผด็จการเสียงข4างมาก เผด็จการรัฐสภา ท่ีกลายเปBนทรราช
เสียงข4างมากในท่ีสุด เท�ากับเปjดโอกาสให4ปลุกระดมมวลชนในมุมมองของอริสโตเติลและอเล็กซิส     
เดอ ต็อกเกอร&วิลล& (Cunningham, 2002: 8-9) 

    สาเหตุสําคัญจากวิกฤตการณ&ของประชาธิปไตยที่สําคัญมาจาก (โชติสา 
ขาวสนิท, 2547: 15-10-15-11) การนิยามความหมายของประชาธิปไตยที่คับแคบ (minimal 
definitions) ท่ีเน4นการเลือกต้ัง ทําให4ละเลยมิติอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ การมีส�วนร�วมทางการเมืองรูปแบบอ่ืน
หรืออ่ืนใด ขณะเดียวกันภายในเนื้อหาสาระของการเลือกต้ังเท�ากับปฏิเสธโอกาสของประชาชนบางกลุ�ม
ท่ีลงแข�งขันเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง การปฏิเสธเพ่ือโอกาสเรียกร4องหรือปกป{องผลประโยชน&ของกลุ�มตน 
การปราชัยในการเลือกต้ังทําให4เปBนอุปสรรคต�อการพิทักษ&รักษาผลประโยชน&ของตน กลุ�ม สังคม หรือ
อื่นใด ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล4อมทําให4สังคมการเมือง (political society) มีความ
สลับซับซ4อนมาก ทําให4เปBนพหุสังคม ทําให4พลเมืองส�วนหนึ่งลดความผูกพันกับรัฐชาติลง หากแต�ให4
ความสําคัญหรือความผูกพันกับส�วนแยกย�อยของโครงสร4างสังคมการเมืองท่ีมีอัตลักษณ& ก�อให4เกิด
คําถามถึงความเปBนตัวแทนทางการเมือง วิกฤตการณ&ความสามารถด4านการปกครอง ทําให4รัฐบาลท่ี
เปBนองค&ประกอบสําคัญของรัฐสูญเสียอํานาจการปกครอง และมีความชอบธรรมท่ีลดลง (ศิโรตม& 
คล4ามไพบูลย&, 2546: 113-115) การแสวงหาเป{าหมายทางการเมืองตามแนวทางอุดมคติอย�างต�อเนื่อง 
ทําให4มุ�งเน4นการเรียกร4องการมีส�วนร�วมทางการเมืองท่ีกว4างไกลเกินกว�าประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
แต�เปBนประชาธิปไตยแบบเข4มข4นท่ีมีท่ีว�างให4กับความแตกต�างและหลากหลายมากยิ่งข้ึน (the radical 
and plural democracy) (Laclau and Mouffe, 1985) และมีความหมายการมีส�วนร�วมทางการ
เมืองที่กว4างไกลไปกว�าการออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางประชาธิปไตยแบบตัวแทน (ไชยรัตน& 
เจริญสินโอฬาร, 2546: 246) 

    การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนด4วยการสร4างและกําหนด
โครงสร4างและกระบวนการการตรวจสอบเพ่ือปLญหาอุปสรรคและความล4มเหลว (อนุสรณ& ลิ่มมณี, 2548: 
66 – 69) และข4อบกพร�องจากการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) 
ท่ีเปBนการทําให4ประชาธิปไตยเข4มแข็ง ตามกระบวนการทําให4เปBนประชาธิปไตยหรือการจรรโลง
ประชาธิปไตย ทําให4มุ�งเน4นการสร4างการการตรวจสอบท่ีมาจากกระบวนการปรับปรุงการตรวจสอบ 
(primacy of accountability) เปBนกลไกหลักที่ทําให4ภาคประชาชนและประชาสังคมควบคุม
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ตรวจสอบผู4ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สถาบันทางการเมือง องค&การของรัฐ และเจ4าหน4าท่ีของรัฐ 
ท่ีทําให4มีการปกครองโดยกฎหมาย การเลือกต้ังอย�างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเปBนไปอย�างเสรี การคํ้าประกัน
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมือง การตอบสนองข4อเรียกร4องประชาชนของรัฐบาล 
กระบวนการตรวจสอบนับเปBนส�วนสําคัญท่ีกําหนดกรอบการใช4อํานาจรัฐให4ปฏิบัติหน4าท่ีด4วยความ
รับผิดชอบ (Molino, 2004: 13)  

   1.3 การปฏิรูปการเมือง 
    การปฏิรูปการเมือง (Political reform) คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

อย�างค�อยเปBนค�อยไปเพ่ือแก4ปLญหาท่ีเผชิญอยู� นําไปสู�การสร4างความเข4มแข็งให4กับระบอบการปกครอง 
การปฏิรูปทางการเมืองจึงมีนัยต�อการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมุ�งเน4นสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค และการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน การตรวจสอบและถ�วงดุลของสถาบัน
ทางการเมืองท่ีใช4อํานาจอธิปไตย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความชอบธรรมของนักการเมืองและ
สถาบันทางการเมืองเพ่ือใช4อํานาจให4เปBนประโยชน&กับประเทศและประชาชน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2528: 
140-154) แนวทางการปฏิรูปการเมืองท่ีสําคัญ คือ รัฐธรรมนูญนิยม เพราะทําให4รัฐธรรมนูญท่ีเปBน
ลายลักษณ&อักษรเปBนเครื่องมือกําหนดรูปแบบการปกครองและกลไกเพ่ือเปBนโครงสร4างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) จัดต้ังองค&การและสถาบันทางการเมืองของรัฐ เน4นรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมาย
สูงสุดเพ่ือปกครองประเทศ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนับเปBนสาระสําคัญท่ีนําไปสู�การปฏิรูปการเมือง 
มีศาลรัฐธรรมนูญทําหน4าที่เปBนหลักประกันการใช4รัฐธรรมนูญ (อมร จันทรสมบูรณ&, 2537: 9) 
พัฒนาการของการปฏิรูปการเมืองเริ่มต4นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากการมีรัฐธรรมนูญเปBน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนับต้ังแต�พุทธศตวรรษท่ี 
22 ถึง 23 หรือคริสต&ศตวรรษท่ี 17 ถึง 18 การวางระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม (Classical Parliamentary 
System) กําหนดให4รัฐสภาประกอบด4วยสภาเดียวหรือสภาคู� ท่ีเปBนการทําหน4าท่ีออกกฎหมายและ
ควบคุมรัฐบาล (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.), 2537: 3-4)   

    ความอ�อนแอของระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิมเริ่มปรากฏนับต้ังแต�หลัง
สงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งต�อเนื่องจนหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง เพราะรัฐบาลขาดเสถียรภาพของรัฐบาล 
และการมีเสถียรภาพของรัฐบาลในประเทศท่ีมีระบบสองพรรคการเมืองใหญ�หรือสองข้ัวใหญ� ท่ีสําคัญ 
คือ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด& หรือระบบพรรคการเมืองแบบอ่ืน ทําให4รัฐบาลควบคุมสมาชิก
พรรคการเมืองท่ีเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ทําให4เปBนปLญหาต�อการตรวจสอบถ�วงดุลและควบคุม
ของรัฐสภาท่ีมีต�อรัฐบาล ทําให4มีแนวโน4มเปBนเผด็จการเสียงข4างมาก (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย 
(คพป.), 2537: 5-6) การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งท่ีสอง ทําให4มีการสถาปนาระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย 
(Liberal Democracy) ในประเทศหลายประเทศ ท่ีสําคัญ คือ ญ่ีปุ�น เกาหลีใต4 แต�ปLญหาท่ีเผชิญ   
ทําให4มีความพยายามปฏิรูปการเมืองนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2523 หรือ 1980 และ 2533 หรือ 1990 
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ท่ีสําคัญ คือ ญ่ีปุ�น เกาหลีใต4 ไต4หวัน ฟjลิปปjนส& อินโดนีเซีย และไทย ด4วยการปรับปรุงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเพ่ือการควบคุมพฤติกรรมนักการเมือง ทําให4กลายเปBนระบบรัฐสภาท่ีมีเหตุผล (rationalized 
parliamentary system) เพ่ือทดแทนระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย 
(คพป.), 2537: 4-6)   

    การปฏิรูปการเมืองนับเปBนส�วนสําคัญท่ีนําไปสู�การพัฒนาการเมืองหรือ
พัฒนาการทางการเมือง (Political Development) ท่ีมุ�งเน4นการสร4างสถาบันทางการเมือง เพ่ือให4
ประชาชนมีส�วนร�วมทางการเมืองอย�างแท4จริงภายหลังการปฏิรูปการเมืองถูกท4าทายจากระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือเสรีนิยมประชาธิปไตยในรูปแบบของประชาธิปไตยแบบประชานิยม 
(populist democracy) เพราะมีการนํานโยบายประชานิยมมาใช4ในประเทศหลายประเทศในปลาย
ทศวรรษท่ี 20 ท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแล4ว ท่ีสําคัญ คือ อังกฤษ และประเทศกําลังพัฒนาอย�างมี
ประสิทธิภาพยิ่ง พรรคการเมืองท่ีเปBนสถาบันทางการเมืองท่ีมีขนาดใหญ� ครองอํานาจทางการเมืองมา
อย�างยาวนานอย�างพรรคคองเกรส ประเทศอินเดีย พรรคปฏิวัติสถาบัน (Partido Revolucionario 
institucional : PRI) ของเม็กซิโก ต�างต4องหมดอํานาจและเปjดทางให4กับพรรคการเมืองท่ีมีขนาดเล็ก
กว�าเข4ามาบริหารราชการแผ�นดินด4วยนโยบายประชานิยมใหม� เช�นเดียวการเลือกต้ังท่ัวไปในอินเดียใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2004 พรรคคองเกรสท่ีไม�ได4บริหารประเทศมาเปBนเวลาแปดป�ชนะการเลือกต้ัง
ด4วยนโยบายประชานิยม สะท4อนถึงการกลับมาของนโยบายประชานิยมของประเทศท่ัวโลกรวมท้ัง
ประเทศไทยภายใต4การนําของพรรคไทยรักไทยท่ีชนะการเลือกต้ังนับต้ังแต� พ.ศ. 2544 นับเปBน
ปรากฏการณ&ร�วมสมัยท่ีถือกําเนิดท่ัวโลก (ชัยวัฒน& ถิรพันธ&, 2547;  ไชยรัตน& เจริญสินโอฬาร, 2546: 247)  
  2 ด�านเศรษฐกิจ  

   ด4านเศรษฐกิจระหว�างประเทศ แบ�งออกเปBนห4าด4าน ประกอบด4วย การพัฒนา
ระหว�างประเทศ การค4าระหว�างประเทศ การเงินระหว�างประเทศ การลงทุนระหว�างประเทศ และ
ความช�วยเหลือระหว�างประเทศ (ธโสธร ตู4ทองคํา, 2556: 12-12 – 12-50) 

   2.1 ด�านการพัฒนาระหว�างประเทศ  
    การแพร�ขยายแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต&ทําให4สหรัฐอเมริกามีบทบาท

สําคัญในการเผยแพร�แนวคิดการพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเพ่ือให4หลุดพ4นการครอบงําหรือ
แทรกแซงจากระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต& ทําให4สนับสนุนการจัดต้ังธนาคารโลกเพ่ือการฟ��นฟู บูรณะ 
และพัฒนาประเทศท่ีเสียหายจากสงครามหรือล4าหลัง และกองทุนการเงินระหว�างประเทศเพ่ือสร4าง
เสถียรภาพและมาตรฐานทางการเงิน เพราะ “บริบททางเศรษฐกิจระหว�างประเทศในช�วงดังกล�าว อยู�
ภายใต4เง่ือนไขท่ีเรียกว�า Bretton Woods Systems ซ่ึงประกอบไปด4วยองค&การระหว�างประเทศสอง
องค&กรหลัก ได4แก� กองทุนการเงินระหว�างประเทศ (International Monetary Fund-IMF)  และ 
ธนาคารระหว�างประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and 
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Development: IBRD) ซ่ึงเปBนท่ีรู4จักในนาม ธนาคารโลก (World Bank) ซ่ึงเปBนองค&ประกอบหนึ่ง
ของ ระเบียบโลกของอเมริกา (Pax Americana) ซ่ึงมียุทธศาสตร&หลัก ได4แก� การปjดล4อมการขยาย
อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต&จากสหภาพโซเวียต และสร4างหลักประกันให4สหรัฐอเมริกาให4เปBน
มหาอํานาจของโลก” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560)  

    การจัดต้ังสหประชาชาติท่ีภายหลังมีบทบาทการพัฒนาอย�างกว4างขวางด4วย
การจัดต้ังองค&กรเพ่ือรับผิดชอบ ที่สําคัญ คือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสําหรับลาตินอเมริกาของ
สหประชาชาติ (United Nation Economic Commission for Latin America: ECLA) ท่ีมีบทบาท
กําหนดแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ การคุ4มครองตลาดภายใน (high protection 
barrier) อุตสาหกรรมทารก (infant industry) เปBนท่ีมาของยุทธศาสตร&การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือ
ทดแทนการนําเข4า (Import Substitution Industrialization: ISI) (ECLA, 1974) ก�อกําเนิดเปBน
ยุทธศาสตร&การพัฒนาภายหลัง (วินิต ทรงประทุม, 2528: 9-11) แนวคิดยุทธศาสตร&การพัฒนาท่ีสําคัญ 
คือ ยุทธศาสตร&รัฐนําการพัฒนา (Developmental States: DS) ที่แบ�งเปBนสองยุทธศาสตร& 
ประกอบด4วย ยุทธศาสตร&อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเข4า และยุทธศาสตร&อุตสาหกรรมเพ่ือ
การส�งออก (Export Oriented Industrialization: EOI) (ธีระ นุชเป��ยม, 2549: 15-22 - 15-31) 
ยุทธศาสตร&อุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข4า มีวัตถุประสงค&เพื่อพึ่งตนเองจากการส�งออกสินค4า
ปฐมภูมิและสนับสนุนการผลิตสินค4าเพ่ือสนองตอบต�อตลาดภายในประเทศ เน4นการพัฒนาโครงสร4าง
พ้ืนฐาน การโอนกิจการเอกชนเปBนของรัฐ (Nationalization) การคุ4มครองตลาดภายในประเทศจาก
การแข�งขันกับต�างประเทศด4วยการตั้งกําแพงภาษี ถือกําเนิดในกลุ�มประเทศลาตินอเมริกาและ
ตะวันออกกลางนับต้ังแต�ทศวรรษที่ 2473 หรือ 1930 แพร�ขยายสู�เอเชียเปBนที่ยอมรับภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง เอ้ืออํานวยต�อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะแรก แต�ภายหลังเปBนปLญหา
ทางเศรษฐกิจอย�างมาก เพราะเปBนยุทธศาสตร&ท่ีเน4นการเติบโตแบบไม�สมดุล (unbalance growth) 
เปBนอุตสาหกรรมทุนเข4มข4น (Capital Intensive Industry) มากกว�าอุตสาหกรรมแรงงานเข4มข4น 
(Labor Intensive Industry) ทําให4ต4องนําเข4าสินค4าทุนจากต�างประเทศท่ีสําคัญ ทําให4เพ่ิมการขาด
ดุลการค4า ทําให4รัฐเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร&การพัฒนาประเทศภายหลังสู�ยุทธศาสตร&อุตสาหกรรมเพ่ือ
การส�งออก 

    ยุทธศาสตร&การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส�งออก ถือกําเนิดภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ลักษณะสําคัญ คือ (Rapley, 1996: 25) รัฐมีบทบาทด4านพัฒนาเพ่ือเปBน
เป{าหมายท่ีสําคัญท่ีสุด การยอมรับการมีทรัพย&สินของเอกชนและระบบตลาด การกระจายท่ีดินเพ่ือ
ขยายตลาดและขจัดการต�อต4านการพัฒนา การให4หน�วยงานรัฐเชี่ยวชาญและเปBนอิสระจากการ
เรียกร4องของกลุ�มผลประโยชน&ท้ังหลาย การชี้นําการตลาดของรัฐ การลงทุนด4านทุนมนุษย& ญ่ีปุ�นเปBน
ประเทศแรกที่กําหนดยุทธศาสตร&ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ความสําเร็จจากการพัฒนาตาม
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แนวทางธนาคารโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจด4วยการกําหนดยุทธศาสตร&การพัฒนาตามแนวทางทุนนิยม 
ทําให4ประเทศพัฒนาแล4วฟ��นตัวภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองและประเทศกําลังพัฒนาจํานวนหนึ่ง
ก4าวสู�การเปBนประเทศท่ีพัฒนาแล4วหรือประเทศกําลังพัฒนาระดับก4าวหน4า (Advance Developing 
Countries) ท่ีสําคัญ คือ ยุโรปในทศวรรษท่ี 2493 หรือ 1950 ญ่ีปุ�นในทศวรรษท่ี 2503 หรือ 1960 
กลุ�มประเทศอุตสาหกรรมใหม�ในลาตินอเมริกา (Latin American NICs) ในทศวรรษท่ี 2513 หรือ 
1970 ประเทศอุตสาหกรรมใหม�ของเอเชีย (Asian NICs) ในทศวรรษท่ี 2523 หรือ 1980 มาเลเซีย
และประเทศไทย ในทศวรรษท่ี 2533 หรือ 1990 ขณะท่ีประเทศท่ียึดถือแนวทางการพัฒนาตาม
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมล4มเหลว ทําให4ประเทศสังคมนิยมจํานวนมากและประเทศกําลังพัฒนา
ท้ังหลายต�างปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร&การพัฒนาเปBนไปตามแนวทางทุนนิยม มีการนําเสนอแนวทาง 
การพัฒนาท่ีหลากหลาย จากมหาอํานาจท่ีเปBนตัวแบบการพัฒนาแบบตะวันตก เริ่มจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนด4วยนโยบายสี่ทันสมัยใน พ.ศ. 2523 หรือ ค.ศ. 1980 ลาวด4วยนโยบายจินตนาการใหม� 
(New Thinking) ใน พ.ศ. 2529 หรือ ค.ศ. 1986 และเวียดนามด4วยนโยบายดอยหม�อย (Doi Moi) 
ใน พ.ศ. 2532 หรือ ค.ศ. 1989 และเปBนส�วนหนึ่งของกระบวนการทุนนิยมโลก ท่ีสําคัญ คือ จีนสมัคร
เปBนสมาชิกองค&การการค4าโลกใน พ.ศ. 2544 ค.ศ. 2001 ความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร&การพัฒนาทํา
ให4จีนและอินเดียเปBนมหาอํานาจในทศวรรษท่ี 2543 หรือ 2000 ขณะท่ีประเทศบางประเทศปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ประยุกต& ยุทธศาสตร&พัฒนาตามแนวทางทุนนิยมให4สอดคล4องกับความต4องการของ
ประเทศแต�ละประเทศ ปราศจากข4อเสนอของมหาอํานาจท่ีเปBนรูปธรรม ท่ีสําคัญ คือ ข4อเสนอของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประเทศไทยที่เสนอตัวแบบการพัฒนาแบบเอเชียตะวันออก 
(East Asian Economic Model: EAEM) ท่ี Fortune Global Forum ท่ีฮ�องกงใน พ.ศ. 2544 หรือ 
ค.ศ. 2001 มุ�งเน4นการพัฒนาคู�ขนาน (Dual Track) จากการสร4างความเข4มแข็งภายในและความร�วมมือ
ทางเศรษฐกิจภายนอก สอดคล4องกับแนวคิดประชานิยมและเสรีนิยมใหม�ทางเศรษฐกิจ แนวทาง 
การพัฒนาส�วนใหญ�สอดคล4องกับการพัฒนากระแสหลัก ยุทธศาสตร&การพัฒนาของธนาคารโลก และ
การยึดถือการพัฒนาท่ีประเทศมหาอํานาจเปBนตัวแบบการพัฒนาสําคัญ แต�ความล4มเหลวของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในประเทศหลายประเทศ ทําให4มีการแสวงหาการพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือก
นับต้ังแต�ปลายทศวรรษท่ี 1990 ท่ีสําคัญ คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย   

   2.2 ด�านการค�าระหว�างประเทศ  
    ความล4มเหลวจากการจัดระเบียบโลกด4านการค4าระหว�างประเทศ จาก

แนวคิดจัดต้ังองค&การการค4าระหว�างประเทศ (International trade Organization: ITO) ภายหลัง
การลงนามกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) ใน พ.ศ. 2491 หรือ ค.ศ. 1948 เพราะความหวั่นเกรง
การสูญเสียอํานาจอธิปไตยของรัฐและการเปBนองค&การขนาดใหญ�แบบระบบราชการ นําไปสู�การกําหนด
วาระของการประชุมพัฒนาเปBนการประชุมความตกลงท่ัวไปว�าด4วยพิกัดภาษีศุลกากรและการค4า หรือ
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แกตต& (General Agreement of Tariff and Trade: GATT) ความล4มเหลวจากการจัดต้ังเขตการค4า
ระดับโลกภายหลังความขัดแย4งยุคสงครามเย็นยุติลง สู�ยุคหลังสงครามเย็นท่ีเศรษฐกิจทวีความสําคัญ 
ทําให4ประเทศท้ังหลายเร�งจัดต้ังเขตการค4าระดับภูมิภาคอย�างกว4างขวางนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2533 
หรือ 1990 ความร�วมมือทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศมีทั้งระดับภูมิภาค (regional) ท่ีสําคัญ คือ 
สหภาพยุโรป กลุ�มความร�วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟjก หรือเอเปค (Asia-Pacific 
Economic Cooperation : APEC) เขตการค4าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต4า (North America Free 
Trade Area : NAFTA) เขตการค4าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และอนุภูมิภาค 
(Sub-regional) จนภายหลังมีข4อสรุปการจัดต้ังองค&การการค4าโลก (World Trade Organization : 
WTO) ใน พ.ศ. 2538 หรือ ค.ศ. 1995 เพ่ือจัดระเบียบการค4าระหว�างประเทศ แต�มีการปะท4วงอย�าง
รุนแรงจากกลุ�มผู4เสียประโยชน&จากการเปjดเสรีในการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา 
ใน พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ. 1999 วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 1997 ความถดถอย
ทางเศรษฐกิจของของสหรัฐอเมริกา ความปรารถนาปกป{อง ทําให4การประชุมรอบใหม�ล4มเหลว 
นําไปสู�การจัดต้ังเขตการค4าเสรีระดับภูมิภาคและความร�วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ระดับอนุภูมิภาค 
เปBนการเพ่ิมเขตการค4า (trading blocs) นับต้ังแต� พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ. 1999 ถึง พ.ศ. 2543 หรือ 
ค.ศ. 2000 ท่ีสําคัญ คือ เขตการค4าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA) 
ท่ีขยายความร�วมมือเปBนเขตการค4าเสรีของอเมริกา (Free Trade Area of Americas: FTAA) และ
เขตการค4าเสรีข4ามแอตแลนติก (Trans-Atlantic Free Trade Area : TAFTA) สหภาพยุโรปท่ีขยาย
ความร�วมมือทุกด4าน การจัดทําเขตการค4าเสรีระหว�างญ่ีปุ�นกับเม็กซิโก สิงคโปร& และเกาหลีใต4 อาเซียน
จัดการประชุมผู4นําอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) ท่ีประกอบด4วย ญ่ีปุ�น จีน และเกาหลีใต4 เพ่ือความ
ร�วมมือ และแม4มีการจัดการประชุมองค&การการค4าโลกรอบโดฮา (The Doha Round) ใน พ.ศ. 2542 
หรือ ค.ศ. 1999 ภายหลังการประนีประนอมระหว�างกัน แต�ล4มเหลวใน พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 2002 
และล4มเหลวอย�างสมบูรณ&ท่ีแคนคูน (Cancun) เม็กซิโก ใน พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003  

   2.3 ด�านการเงินระหว�างประเทศ  
    การผลักดันของสหรัฐอเมริกาให4ประเทศกําลังพัฒนาเปjดเสรีทางการเงิน

ภายหลังสงครามเย็น (ทวีวัฒน& ปุณฑริกวิวัฒน&, 2544: 56) ทําให4ไทยเปBนประเทศแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต4ท่ีเปjดเสรีทางการเงิน บรรษัทข4ามชาติด4านการเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีจํานวน
มากกว�า 1,200 แห�งท่ัวโลก กองทุนประกันความเสี่ยง (Hedge Fund) ท่ีสําคัญ คือ ควอนตัม ฟLนด& 
(Quantum Fund) ของจอร&จ โซรอส (George Soros) โจมตีระบบการเงินของเอเชียและประเทศ
กําลังพัฒนาอย�างรวดเร็วและรุนแรง การโจมตีไทยเปBนประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต4ทําให4
เผชิญกับวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจ วิฤตการณ&ทางเศรษฐกิจในเอเชียใน พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 1997 
เริ่มต4นจากประเทศไทยแล4วแพร�กระจายท่ัวเอเชีย มีสาเหตุจาก (จันทณา กระแสร&แสน, 2541: 132-133) 
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ประการแรก การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การกู4ยืมเงินทุนจากต�างประเทศจํานวนมากเพ่ือชําระค�า
เครื่องจักรกลการผลิตท่ีนําเข4าจากต�างประเทศ แต�ภาคส�งออกชะลอตัว ทําให4รายรับไม�เพียงพอกับ
รายจ�ายท่ีเพ่ิมความรุนแรง ประการท่ีสอง การลงทุนในธุรกิจท่ีไม�ก�อให4เกิดผลผลิตจริง จากเศรษฐกิจ
ท่ีขยายตัวทําให4เงินทุนต�างประเทศไหลเข4าจํานวนมาก แต�ไม�ลงทุนในภาคการผลิตท่ีแท4จริง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย&ทําให4อุปทานล4นตลาด (over supply) ประการท่ีสาม ระบบเศรษฐกิจเอเชียต4อง
พึ่งพาเงินทุนจากต�างประเทศด4วยต4นทุนการกู4ยืมที่ตํ่ากว�าการระดมเงินออมจากภายในประเทศ 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู4สูงเพื่อดึงดูดเงินทุนให4ไหลเข4าภูมิภาค ทําให4ปริมาณการกู4ยืมจาก
ต�างประเทศเพ่ิมสูง แต�นําไปลงทุนในธุรกิจท่ีไม�ก�อให4เกิดการผลิตท่ีแท4จริง ประการท่ีสี่ นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน ประเทศเอเชียหลายประเทศ ที่สําคัญ คือ กลุ�มประเทศอาเซียน กําหนดอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินสกุลของตนโดยอิงกับดอลลาร&สหรัฐอเมริกา ทําให4ค�าเงินสูงเกินความเปBนจริง เม่ือ
ดอลลาร&แข็งตัว การส�งออกชะลอตัว ทําให4ลดค�าเงินเพื่อกระตุ4นการส�งออก ทําให4ปLญหาค�าเงิน
แพร�กระจายท่ัวภูมิภาคอย�างรวดเร็ว กองทุนการเงินระหว�างประเทศมีบทบาทบังคับให4ประเทศ
ทั้งหลายปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัดเพราะทําให4การฟ��นฟูเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ สูตรสําเร็จของ
กองทุนการเงินระหว�างประเทศ ประกอบด4วย การสร4างเสถียรภาพ (Stabilization) การลดกฎระเบียบ 
(Deregulation) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และการเปjดเสรี (Liberalization) เพ่ือ
ปฏิรูปโครงสร4างทางการเงิน การสร4างความแข็งแกร�งให4ระบบ การยกเลิกการอุดหนุนธุรกิจ การสนับสนุน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดการขาดดุล นับเปBนช�องทางท่ีทําให4สหรัฐอเมริกาใช4อิทธิพลผ�านคณะ
กรรมการบริหารเพื่อผลักดันให4ประเทศที่รับความช�วยเหลือเปjดตลาดการเงินการธนาคาร ธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิต (จันทณา กระแสร&แสน, 2541: 138-139) 

   2.4 ด�านการลงทุนระหว�างประเทศ  

    ตัวแสดงท่ีสําคัญด4านการลงทุนคือบรรษัทข4ามชาติ บรรษัทข4ามชาติ 
(Multinational Cooperation: MNCs หรือ Transnational Cooperation: TNCs) คือ บรรษัทท่ีมี
ศูนย&กลางท่ีประเทศหนึ่งแต�มีการลงทุนประเทศอ่ืน สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเปBนเจ4าของบรรษัทข4าม
ชาติท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลกจํานวน 54 แห�งจาก 100 แห�ง และหากรวมกับเยอรมนีและฝรั่งเศสแล4วจะรวม
เปBนจํานวนร4อยละ 75 ของบรรษัทข4ามชาติท้ังหมดใน พ.ศ. 2532 หรือ ค.ศ. 1989 (Todaro, 1989: 
470 and 474) สหรัฐอเมริกาท่ีมีนโยบายต�างประเทศกําหนดให4บรรษัทข4ามชาติอเมริกันแสวงหา
ผลประโยชน&ทางเศรษฐกิจ มีบรรษัทข4ามชาติมากที่สุด รองลงมา คือ สหภาพยุโรปและญ่ีปุ�นท่ีมี
บรรษัทข4ามชาติจํานวนมาก บรรษัทข4ามชาติของประเทศพัฒนาแล4วมีบทบาททําให4ประเทศกําลังพัฒนา
เปBนส�วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือตลาดเสรี ท่ีสําคัญ คือ (ทวีวัฒน& ปุณฑริกวิวัฒน&, 
2544: 13) บรรษัทข4ามชาติด4านเกษตรกรรม มาจากสหรัฐอเมริกาและขยายตัวอย�างรวดเร็วใน
ประเทศกําลังพัฒนา ควบคุมการผลิตทางการเกษตรของโลกด4วยแนวคิดการปฏิวัติเขียว (Green 
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Revolution) จากการแสวงหาแรงงานราคาถูกและกําไรท่ีสูง เพ่ือปกป{องและต4องการผลประโยชน& 
ทําให4มีอิทธิพลต�อการเมืองระดับโลก และรัฐบาลประเทศพัฒนาแล4ว ท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา 
กําหนดมาตรการต�อประเทศกําลังพัฒนา เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร4างเศรษฐกิจท่ีเปBนประโยชน&ต�อ
บรรษัทข4ามชาติ บรรษัทข4ามชาตินับเปBนเครื่องมือท่ีสําคัญของประเทศพัฒนาแล4วท่ีมีต�อประเทศกําลัง
พัฒนาท่ีมีบทบาท ท้ังทางด4านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม (ทวีวัฒน& ปุณฑริกวิวัฒน&, 2544: 14-19)  

    ยุทธศาสตร&อุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข4าของประเทศกําลังพัฒนา
นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2493 หรือ 1950 นับเปBนประโยชน&กับบรรษัทข4ามชาติอย�างมาก การเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร&เปBนอุตสาหกรรมเพ่ือการส�งออกของประเทศกําลังพัฒนา จากการชี้นําของสหรัฐอเมริกา 
องค&การพัฒนาอุตสาหกรรมแห�งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development 
Organization : UNIDO) เพราะเปBนหน�วยงานสําคัญท่ีผลิตเพ่ือการส�งออกและกําหนดเขตการค4าเสรี 
(free trade zone) นับต้ังแต� พ.ศ. 2513 หรือ ค.ศ. 1970 เพ่ือให4ความช�วยเหลือด4านเขตการค4าเสรี
ใน พ.ศ. 2519 หรือ ค.ศ. 1976 เปBนผู4ก�อตั้งสมาคมระหว�างประเทศสําหรับเขตการค4าเสรีท่ีมี
วัตถุประสงค&เพ่ือให4ประเทศกําลังพัฒนายอมรับการลงทุนของบรรษัทข4ามชาติ (Takeo, 1977: 4) 
ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว�างประเทศ ธนาคารของประเทศพัฒนาแล4ว ล4วนเปBนประโยชน&กับ
บรรษัทข4ามชาติ จากการเปBนฐานอุตสาหกรรมการส�งออกท่ีสําคัญไปตลาดโลก มีการแปรรูปวัตถุดิบ
ราคาถูกเปBนสินค4าราคาสูงเพ่ือจําหน�ายต�างประเทศ ความต4องการเงินทุนจากต�างประเทศของรัฐบาล
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อให4เศรษฐกิจขยายตัว การแก4ปLญหาคนว�างงาน ภาวะเงินเฟ{อ การขาดดุล 
การชําระเงิน การขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการค4า การถ�ายทอดเทคโนโลยี ล4วนแล4วแต�อํานวย
ประโยชน&ให4กับบรรษัทข4ามชาติ การจัดต้ังเขตการค4าเสรีเปBนประโยชน&กับบรรษัทข4ามชาติ ท้ังการพัฒนา
โครงสร4างพ้ืนฐาน แหล�งวัตถุดิบ แรงงานราคาถูก การยกเว4นภาษีการนําเข4า อัตราภาษีตํ่า การสนับสนุน
จากรัฐบาล การจํากัดบทบาทของสหภาพแรงงานท่ีมีน4อยหรือไม�มีเลย (Fuentes and Ehrenreich, 
1983: 11-12)  

   2.5 ด�านความช�วยเหลือระหว�างประเทศ  
    ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง สหรัฐอเมริกาเริ่มให4ความช�วยเหลือประเทศ

ยุโรปตะวันตกผ�านแผนการณ&มาร&แชล (Marshall Plan) จํานวน 17000 ล4านดอลาร&สหรัฐ การจัดต้ัง
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว�างประเทศเพ่ือให4ระบบเศรษฐกิจโลกฟ��นตัว มีนัยถึงการแพร�
ขยายของระบบทุนนิยม การค4า และการลงทุน โดยเสรี (อุกฤษณ& ปLทมานันท&, 2528: 233-234) 
ความช�วยเหลือของสหรัฐอเมริกามีนัยถึงการสนับสนุนอุดมการณ&ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม เพ่ือโลกเสรีท่ีเปBนพันธมิตรและมีสหรัฐอเมริกาเปBนแกนนํา 
แบ�งเปBนความช�วยเหลือด4านการทหารและความม่ันคง ทําให4ทหารเข4มแข็งจนก�อการปฏิวัติ รัฐประหาร 
ทําให4ประเทศปกครองระบอบเผด็จการนําไปสู�การต�อต4าน และความช�วยเหลือด4านเศรษฐกิจ ท่ีเน4น
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ผลประโยชน&แห�งชาติด4านเศรษฐกิจของประเทศท่ีให4ความช�วยเหลือเปBนหลัก ประเทศพัฒนาแล4วให4
ความช�วยเหลือแก�ประเทศกําลังพัฒนาบนพ้ืนฐานของผลประโยชน&แห�งชาติของประเทศพัฒนาแล4ว
อย�างต�อเนื่อง และเสนอการให4ความช�วยเหลือในลักษณะที่เปBนกลุ�มประเทศเพ่ือผลประโยชน&ของ
ประเทศที่ได4รับ ที่สําคัญ คือ ญี่ปุ�นที่เคยเสนอการให4ความช�วยเหลือกับไทย ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม เพ่ือพัฒนาลุ�มน้ําโขง สอดคล4องกับผลประโยชน&ของประเทศไทยท่ีต4องการเปBนประตู 
(gateway) สู�อินโดจีน เปBนต4น หรือวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจในเอเชียใน พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 1997 
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ�น ต�างมีบทบาทสําคัญในการให4ความช�วยเหลือฟ��นฟูประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต4 ท่ีสําคัญ คือ แผนมิยาซาวา (Miyazawa Plan) ของญ่ีปุ�นท่ีให4กับประเทศไทยใน 
พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ. 1999 

    ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงด4านเศรษฐกิจระหว�างประเทศสอดคล4องกับ
แนวคิดท่ีว�า “ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง การเชื่อมโยงโลกโดยอาศัยการล�าอาณานิคมได4คลาย
ความสําคัญลงไป พร4อมกันกับท่ีเริ่มมีการเชื่อมโยงส�วนต�าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจโลกเข4าด4วยกัน ใน
ห4วงนี้ ‘วาทกรรมการพัฒนา’ (Development) ตามแบบตะวันตกถูกผลิตซํ้าแล4วซํ้าอีก เช�น ทฤษฎี
ความทันสมัย (modernization) จนถึงข้ึนอุดมการณ& โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับ ‘อุดมการณ&เสรีนิยมใหม�’ 
(Neo-liberalism) หรือท่ีรู4จักกันในนาม ‘ฉันทมติวอชิงตัน’ (Washington Consensus) เสนอชุด
นโยบายสําหรับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา และประเทศด4อยพัฒนาโดยท่ัวไป 
นโยบายท่ีสําคัญก็เช�น การเปjดเสรีทางเศรษฐกิจ (Liberalization), การลดการควบคุมและการกํากับ
โดยภาครัฐ (Deregulation), การถ�ายโอนการผลิตไปสู�ภาคเอกชน (Privatization), การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization) เปBนต4น บทบาทบรรษัทข4ามชาติ (Multinational 
Corporations – MNC) ของมหาอํานาจต�าง ๆ เริ่มทรงอิทธิพลข้ึนมา พร4อมกันกับท่ีภาครัฐค�อย ๆ 
ลดบทบาทการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจลงไป สถาบันเหนือรัฐในระดับโลกต�างๆ เช�น WTO, 
IMF ท่ีมีบทบาทกํากับเพ่ิมข้ึนมาก ผ�านระเบียบเศรษฐกิจการเมืองระหว�างประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
หลังวิกฤติการณ&เศรษฐกิจเอเชีย ในห4วงป� 1997 เปBนต4นมา” (ณัฐกร วิทิตานนท&, 2559) “ในยุคโลกาภิวัตน& 
ท้ังเงิน เทคโนโลยี คน และสินค4า เคลื่อนย4ายข4ามพรมแดนแห�งชาติได4ง�ายข้ึน รัฐชาติจึงมีอํานาจกํากับ
การเคลื่อนย4ายเหล�านี้น4อยลง รวมทั้งใช4อํานาจบังคับเหนือระบบเศรษฐกิจได4น4อยลงไปด4วย” 
(ณัฐกร วิทิตานนท&, 2559) “นับเปBนผลมาจากการท่ีสหรัฐอเมริกากลายเปBนประเทศมหาอํานาจหนึ่ง
เดียวท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดหลังสิ้นสงครามเย็น ส�งผลให4สหรัฐอเมริกาพยายามเผยแพร�และยัดเยียด
แนวคิดเสรีนิยมท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจให4กับประเทศกําลังพัฒนาในทุกๆภูมิภาคของโลก” 
(ราม โชติคุต, 2560) ความเปลี่ยนแปลงด4านเศรษฐกิจระหว�างประเทศจึงเปBน “ผลโดยตรงมาจากลัทธิ
ทางเศรษฐกิจ Neo-Liberalism อันเปBนผลจาก London Bigbang ท่ีเรียกร4องให4รัฐชาติต4องเปjดเสรีการค4า 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดระเบียบทางการค4าและกําแพงภาษี” (ราม โชติคุต, 2560) ความเปลี่ยนแปลง
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จากโลกาภิวัตน&ทําให4 “มีการเปลี่ยนแปลงมีบริบทสําคัญคือทําให4เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีมี 
ผู4เล�นมากกว�ารัฐ การเกิดข้ึนของผู4เล�นนอกจากรัฐทําให4เกิดการต�างประเทศในระดับมวลชน นอกจากนี้
การท่ีเปBนรัฐตลาดได4ส�งผลให4เกิดการลงทุนในระบบทุนนิยมระหว�างประเทศอย�างมากข้ึนทําให4เกิดผล
กระทบเรียกว�า Spill over ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัทข4ามชาติได4เข4ามามีบทบาทด4านการต�างประเทศ” 
(ชาคริต เทียบเธียรรัตน&, 2559)  

  3. ด�านสังคม 
   โลกาภิวัตน&ทําให4ทุนและกลไกตลาดท่ีเก้ือหนุนอํานาจระบบธุรกิจก�อให4เกิดชนชั้น

นําท่ีมีอํานาจ (Power elites) ท่ีเปBนชนชั้นนําท่ีได4เปรียบจากการใช4ชีวิต การสําเร็จการศึกษาระดับสูง
จากต�างประเทศ ทําให4มีอํานาจควบคุมเศรษฐกิจโลกทุกมิติ ท่ีสําคัญ คือ (Daharendorf, 2003: 22, 
อ4างถึงใน ชัยวัฒน& ถิระพันธุ&, 2547: 10-11) การเงินระหว�างประเทศ เปBนชนชั้นกลางระดับสูง (upper 
middle class) เปBนชนชั้นโลกาภิวัตน& (Global Classes) เปBนนักบริหารมืออาชีพ หน4าท่ีการงาน
เชื่อมโยงไปท่ัวโลก เปBนสมาชิกสโมสรชั้นนํา บริโภคสินค4ามีระดับ (brand name) ทําให4เปBนมนุษย&
สังกัดโลก (cosmopolitan man) ท่ีกระทํา สัมพันธ& เก่ียวพัน เก่ียวข4อง ตอบโต4 หรืออ่ืนใด อย�างเปBน
พลวัตรกับสมัยใหม�ข4ามพรมแดน ทําให4ปฏิเสธการมีส�วนร�วมสาธารณะ ชีวิตทางการเมือง ความผูกพัน
กับรัฐชาติท่ีสังกัดหรือมาตุภูมิ (Lash, 1995: 44) ทําให4ส�วนหนึ่งทําลายระบอบประชาธิปไตยท้ังหมด 
จากความทันสมัยของเทคโนโลยีก�อกําเนิดค�านิยมความเปBนส�วนตัว ปLจเจกบุคคล ปฏิเสธชีวิต
สาธารณะหรือภายนอก ทําให4กลายเปBนมนุษย&อะตอม (Atomic man) (ชัยวัฒน& ถิระพันธุ&, 2547: 
10-12) การแพร�ขยายของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ทําให4ชนชั้นกลางท่ีมีกําลังซ้ือสูง ชักจูงด4วยกลยุทธ&
การโฆษณาท่ีมีเครือข�ายทั่วโลก ก�อให4เกิดปLญหากับการรวมกลุ�ม ทําให4ลดทุนทางสังคม (Social 
Capital) ลง ลดความเปBนประชาสังคมและประชาคม (community) ที่เปBนรากฐานสําคัญของ
ประชาธิปไตยลง สั่นคลอนต�อระบอบประชาธิปไตยอย�างมาก (Patnum, 2000) ก�อให4เกิดปLญหากับ
ประเทศภายหลัง (ชัยวัฒน& ถิระพันธุ&, 2547: 13) 

   โลกาภิวัตน&ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงแก�ประชาสังคม (Civil Society) ท่ีสําคัญ 
คือ (ธโสธร ตู4ทองคํา, 2549: 14-31 – 14-47; ธโสธร ตู4ทองคํา, 2557ก: 15-37 – 15-51) ด4านการเมือง 
การเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามเย็น โดยนัยหนึ่งเท�ากับเปBนชัยชนะของระบอบประชาธิปไตย ท่ีมี
ลัทธิเสรีนิยมและทุนนิยมอยู�เบื้องหลัง แต�ท�ามกลางยุคแห�งความทันสมัย (Modernity) ในระบอบ
ประชาธิปไตย เท�ากับปลดปล�อยความขัดแย4งแบบเดิมท่ีถูกกดทับเก็บกดปjดก้ัน จากปLญหาทางสังคมสู�
การเมือง ท่ีสําคัญ คือ เพศ สีผิว เชื้อชาติ คนชายขอบ สิ่งแวดล4อม ศาสนา เปBนการรวมกลุ�มเปBน
ประชาสังคม ท่ีเปBนกลุ�มผลประโยชน& องค&การพัฒนเอกชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง
ภาคประชาชน หรืออ่ืนใด เกิดการนิยามตามความหมายของการเมืองแบบเดิม ท่ีล4มเหลวกับการหา
ตอบคําถาม ทําให4กระบวนการทางการเมืองแบบเดิมท่ีเน4นการเลือกต้ัง การมีส�วนร�วมทางการเมือง มี
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ปLญหาด4านประสิทธิภาพการจัดการความขัดแย4งและความชอบธรรมของสถาบันทางการเมือง
แบบเดิมเพ่ือแก4ไขปLญหาท่ีสลับซับซ4อนมากกว�า มีขอบเขตกว4างขวางกว�า ทําให4เปBนการต�อสู4ระหว�าง
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) และระบอบประชาธิปไตยแบบ
เปjดกว4าง (dialogic democracy) ที่เน4นความหลากหลาย (plural) การเปjดกว4าง (dialogic) 
การเปลี่ยนแปลงอย�างถอนรากถอนโคน (radical) บนพ้ืนฐานของการกําหนดอัตลักษณ& (identity) ท่ี
อยู�บนชุดความสัมพันธ&แบบใหม� ที่สําคัญ คือ ความเปBนท4องถิ่นนิยม (localization) ทําให4เกิด
การเมืองใหม� ท่ีเน4นการสร4างพ้ืนท่ีทางการเมือง (political sphere) ประชาสังคม (civil society) ท่ี
แตกต�างจากการเมืองแบบเดิม และมีขอบเขตกว4างขวางด4วยการเปBนเครือข�ายครอบคลุมท่ัวท้ังโลก 
ทําให4ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีทั้งแบบเดิมช�วงสงครามเย็น และแบบใหม�หลังสมัยใหม� 
(Postmodernity) ท่ีมีลักษณะสําคัญ ประกอบด4วย (ไชยรัตน& เจริญสินโอฬาร, 2540: 2) การนิยาม
ขบวนการเกินความขัดแย4งทางชนชั้นตามแนวทางของมาร&กซ& กลุ�มผลประโยชน& พรรคการเมือง หรือ
สถาบันทางการเมืองในระบบ การปฏิเสธการเข4าสู�อํานาจรัฐหรือให4ความเชื่อถือกับสถาบันทางการเมือง
เพ่ือแก4ไขปLญหา และการกําหนดกติกาหรือความสัมพันธ&ชุดใหม�เพ่ือความเปBนธรรมในการดํารงชีวิต  

   ด4านเศรษฐกิจ แนวคิดการไหลเวียนของโลกาภิวัตน&ของอรชุน อัปปาดูรัย (Arjun 
Appadurai) สัมพันธ& เก่ียวข4อง เก่ียวเนื่อง หรืออ่ืนใด กับเศรษฐกิจสี่ด4าน คือ (ดาริณ อินทร&เหมือน, 
2546: 149) การไหลของคน ได4แก� นักท�องเท่ียว แรงงานอพยพ ผู4ลี้ภัย การไหลของเครื่องจักร การผลิต 
โรงงาน การไหลของทุนในตลาดการค4าเงิน ตลาดหุ4น และการไหลของภาพลักษณ& (images) ข4อมูล
ข�าวสาร ที่ผลิตและกระจายของหนังสือพิมพ& นิตยสาร โทรทัศน& ภาพยนตร& หรืออ่ืนใด ระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมทําให4บรรษัทข4ามชาติแสวงหาความมั่งคั่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การแพร�กระจายของแนวคิดโลกาภิวัตน&ด4านเศรษฐกิจท่ีมีนัยค�านิยมเพียงด4านเดียว คือ ลัทธิทุนนิยม 
ทําให4ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจํานวนมากต�างปฏิเสธความมีอยู�จริงแนวทางเดียว เท�ากับเปBน
การปฏิเสธกระแสหลักและโลกาภิวัตน& และแสวงหาทางเลือกท่ีหลากหลายในโลกาภิวัตน& (Alternative 
Globalization) ท่ีสําคัญ คือ การต�อต4านการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: 
WEF) ด4วยการการถือกําเนิดของเวทีสังคมโลก (World Social Forum: WSF) ท่ีเปBนพ้ืนท่ีในการ
พบปะและร�วมประชุมเพื่อต�อต4านลัทธิเสรีนิยมใหม�และทุนเข4มข4น (Intensive Capitalism) 
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระดับระหว�างประเทศ คือ ขบวนการต�อสู4เพ่ือความยุติธรรมของโลก 
ภายใต4แนวคิดโลกอีกใบหนึ่งที่เปBนไปได4 (Another World is Possible) เพ่ือสร4างโลกาภิวัตน&
ทางเลือก ด4วยการกําหนดกฎบัตรเวทีสังคมโลก (Charter of Principles) ท่ีมีเนื้อหาสาระสําคัญ
ประกอบด4วย การสร4างทางเลือกในโลกาภิวัตน&ท่ีเปBนเอกภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพใน
สิทธิทางเพศในทุกชนชาติ การให4ความสําคัญกับสิ่งแวดล4อม การประชุมทุกป�เริ่มต้ังแต� พ.ศ. 2544 
หรือ ค.ศ. 2001 เพ่ือต�อต4านกระแสโลกาภิวัตน&ที่เอื้อให4แก�องค&การระหว�างประเทศ ท่ีสําคัญ คือ 
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ธนาคารโลก องค&การการค4าโลก กองทุนการเงินระหว�างประเทศ และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห�ง
เอเชีย กลุ�มบรรษัทธุรกิจ (Corporate Globalization) หรือบรรษัทข4ามชาติเปBนหลัก ทําให4การ
ประชุมจัดคู�ขนานกับการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (กนกรัตน& เลิศชูสกุล, 2546: 108-129)  

   ด4านสังคม โลกาภิวัตน&ทําให4สังคมเปลี่ยนแปลงเพราะปLญหาทางสังคมกลายเปBน
ปLญหาทางการเมือง จากการเก็บกดปjดก้ัน คู�ตรงข4าม ความเปBนอ่ืน การผลิตซํ้า และการโหยหาอดีต 
ของรัฐและองค&การหรือสถาบันระหว�างประเทศ จากเดิมท่ีจํากัดบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมด4วยความขัดแย4งด4านอุดมการณ& ภายหลังความขัดแย4งสงครามเย็นสิ้นสุดลง นํามาสู�การปลดปล�อย
ปLญหาท่ีเพ่ิมความสําคัญ มีผลต�อพรมแดนความรู4และกระบวนทัศน& (Paradigm) ต�อการศึกษา  
ทุกสาขาวิชาเปBนอย�างยิ่ง นําไปสู�การยกระดับกระบวนทัศน& (Paradigm Shift) เพ่ืออธิบายเหตุการณ& 
ปรากฏการณ& สถานการณ& หรืออื่นใด ที่สําคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันท่ีสลับซับซ4อน 
(Complex Interdependence) ของเคียวเฮนและนาย (Keohane and Nye) ทําให4ตัวแสดงท่ีไม�ใช�
รัฐมีพ้ืนท่ีและบทบาทในความสัมพันธ&ระหว�างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงในประเด็นความขัดแย4งทาง
สังคม ท่ีสําคัญ คือ สิ่งแวดล4อม สิทธิมนุษยชน ศาสนา เพศ คนชายขอบ ท่ีเปBนการเมือง ทําให4
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีบทบาทท่ีสําคัญในช�วงเวลาของความเปลี่ยนแปลง  

   การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู�โลกาภิวัตน&ทําให4เพ่ิมบทบาทองค&การพัฒนา
เอกชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทางด4านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพราะนําประเด็น
ปLญหา (issue) ขับเคลื่อนความเคลื่อนไหว มีความเก่ียวโยงและความสัมพันธ&ของประเด็นปLญหาแต�
ละประเด็น ทําให4องค&การพัฒนาเอกชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต�างเคลื่อนไหวโยงใยกับ
ปLญหาหลายส�วนท่ีเก่ียวข4อง เพ่ือนําไปสู�วัตถุประสงค&ส�วนหนึ่ง ท่ีสําคัญ คือ การสถาปนาประชาธิปไตย
แบบมีส�วนร�วมหรือแบบเข4มข4น เพ่ือให4ประชาชนในระดับรากหญ4ามีส�วนร�วมตัดสินใจ  
 1.2 การเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายใน 

  ความเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู �รัฐตลาดจากบริบทภายใน แบ�งเปBน
สามด4าน คือ ด4านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

  1. ด�านการเมือง 
   ความเปลี่ยนแปลงสําคัญมาจากการล�าอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตกท่ีเปBน

ปLจจัยภายนอก ความล4าหลังของรัฐจารีตหรือรัฐสมัยโบราณ และการสูญเสียพระราชอํานาจของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีห4า (พ.ศ. 2411-2453) ให4แก�ขุนนางเปBนปLจจัย
ภายในท่ีมีความสําคัญมากกว�า นํามาสู�การปฏิรูปการปกครองแผ�นดินส�วนกลางใน พ.ศ. 2435 ส�วน
ภูมิภาคใน พ.ศ. 2437 เพ่ือสร4างรัฐชาติ (Building Nation-State) ให4เปBนรัฐสมัยใหม� (Modern 
State) หรือรัฐชาติ (Nation-State) ทดแทนรัฐจารีตแต�เดิม เพ่ือนําไปสู�เอกรัฐหรือรัฐท่ีมีความเปBน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (Unitary State) จากการปLกปLนเขตแดนจนกลายเปBนท่ีมาของเขตแดนจากแผนท่ี
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ประเทศไทยปLจจุบัน (ธงชัย วินิจจะกูล, 2530: 129-182) การรวมศูนย&อํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย&
ทําให4ไทยเปBนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย& (Absolute State) มีระบบราชการเปBนกลไกการบริหาร 
(Bureaucratic Administration) การปฏิรูปการปกครองแผ�นดินมีนัยต�อการขยายขอบวงของอํานาจ
ให4ครอบคลุมท้ังประเทศ (ชัยอนันต& สมุทวณิช, 2541: 51) ทําให4ปริมณฑลของอํานาจครอบคลุม
ท้ังหมด สะท4อนถึงอํานาจการครอบงํา (Dominant Power) อย�างกว4างขวาง (มิแช็ล ฟูโกต&, 2547: 25) 

   ความเปลี่ยนแปลงของไทยจากการสถาปนารัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม� ทําให4ผู4คนใน
สังคมเวลานั้นเปลี่ยนแปลง ชนชั้นนําแปรเปลี่ยนจากชนชั้นนําด้ังเดิม (Traditional Elite) เปBนชนชั้น
นําสมัยใหม� (Modern Elite) และด4วยข4อจํากัดของราษฎรทําให4โครงสร4างอํานาจของสังคมการเมือง
จํากัดเฉพาะคนกลุ�มเดียวท่ีมีอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ การเลื่อนฐานะทางชนชั้น (Social 
Mobility) เปBนไปไม�ได4หรือเปBนไปได4น4อยมากในเวลานั้น การสถาปนาระบบราชการสมัยใหม� (Modern 
Bureaucracy) เพ่ือขยายอํานาจการควบคุมและครอบงําสังคมเท�ากับเพ่ิมอํานาจให4ข4าราชการ และ
การเพ่ิมความสําคัญของทหารเพ่ือการป{องกันประเทศภายหลังวิกฤตการณ& ร.ศ. 112 นําไปสู�การท4าทาย
พระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีหกและสถาบันพระมหากษัตริย&
ใน พ.ศ. 2454 บรรลุผลภายหลังการรวมกลุ�มของข4าราชการทหารและพลเรือนส�วนหนึ่งในนาม
คณะราษฎรใน พ.ศ. 2475 สะท4อนถึงการเมืองเปBนเรื่องของชนชั้นนําในประเทศไทย  

   การผุกร�อนและความล4มเหลวของระบบไพร�จากการเปBนฐานอํานาจของชนชั้น
นําเดิม ความต4องการใช4แรงงานในการทําเกษตรกรรมท่ีเปBนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence Economy) เปBนระบบเศรษฐกิจแบบการค4า (Commercial 
Economy) ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาริงค&ใน พ.ศ. 2398 ทําให4มีการยกเลิกระบบไพร�ใน พ.ศ. 
2448 เท�ากับปลดปล�อยไพร� (Subject) สู�อิสระ หรือเปBนกระบวนการท่ีทําให4ไพร�เปBนเสรีชนหรือ
อิสรชน การตอกย้ําและผลิตซํ้าของรัฐท่ีมีชนชั้นนําด4วยการจัดวางราษฎรในระบอบการปกครองใหม� 
ความสัมพันธ&ระหว�างบุคคลในแนวดิ่งหรือระหว�างนายกับบ�าวตามระบบศักดินา การเปBนสังคมท่ีมี
ลักษณะอํานาจนิยม การมีโครงสร4างอย�างหลวม (Loosely Social Structure) (Embree, 1950: 
181-193) ทําให4รัฐมีบทบาทสําคัญในการจัดการภายในสังคม จากท่ีเคยเปBนหน4าท่ีของสถาบันทาง
สังคม กลับกลายเปBนหน4าท่ีท่ีสําคัญของรัฐด4วยการส�งมอบบริการสาธารณะ (Public Service Delivery) 
การเพ่ิมพูนภารกิจหน4าท่ีและบทบาทของรัฐ นํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพระหว�างรัฐกับ
สังคม เพราะทําให4รัฐแยกออกจากสังคม และรัฐลอยอยู�เหนือสังคม ควบคุมสังคมด4วยการใช4อํานาจรัฐ
ผ�านกฎหมายท่ีมีข4าราชการท่ีทํางาน (Career Officials) เปBนตัวแทนและทําหน4าท่ีแทนรัฐ (เสกสรรค& 
ประเสริฐกุล, 2538: 26) กลุ�มท่ีมีความชอบธรรม (legitimacy) คือกลุ�มท่ีรัฐจัดต้ังและเปBนท่ีมาของ
กลุ�มผลประโยชน&โดยรัฐ (State Interest Group) ที่เริ่มโดดเด�นตั้งแต�รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีหก (พ.ศ. 2453-2467)  มโนทัศน&ของชนชั้นนําทําให4การรวมกลุ�ม
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และการสร4างจิตสํานึกของผู4คนมีข4อจํากัด ทําให4ไม�ปรากฏการมีส�วนร�วมของราษฎรท่ีมีต�อการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 เท�าท่ีควร 

   การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปBนการสิ้นสุดหรือการแตกหักของ
ระบอบเดิม สะท4อนถึงอํานาจของระบบราชการท่ีมีพัฒนาการอย�างต�อเนื่อง ท่ีมีพลังอํานาจดูดซับ 
ครอบงํา สั่งการ บงการ ควบคุม จํากัด ลิดรอน หรืออ่ืนใด ต�ออํานาจจากพลังนอกระบบราชการ 
(ธเนศร& อาภรณ&สุวรรณ, 2535: 206) ความพยายามสร4างฐานอํานาจและรักษาอํานาจทางการเมือง
และเศรษฐกิจของสมาชิกคณะราษฎร ท่ีสําคัญ คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีครองอํานาจจนดํารง
ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีช�วงแรก ระหว�าง พ.ศ. 2481 ถึง 2487 ทําให4แทรกแซงโครงสร4างและ
กระบวนการประชาธิปไตยด4วยแนวคิดชาตินิยมทางทหาร และสนับสนุนความสัมพันธ&แบบอุปถัมภ&กับ
นายทุนเชื้อสายจีนตามแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจ และเปBนท่ีมาของความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
เพ่ือเปBนคนไทย เปBนชนชั้นกลางของคนเชื้อสายจีน (Hewison, 1989: 33-34) ตามลําดับ การคุกคาม
และความหวาดระแวงจากคอมมิวนิสต& การแพร�ขยายแนวคิดชาตินิยม ความขัดแย4งภายในคณะราษฎร 
และชัยชนะจากการแย�งชิงอํานาจระหว�างทหารกับพลเรือน และทหารกับทหาร ภายในคณะราษฎร 
และสงครามโลกครั้งท่ีสอง (พ.ศ. 2484-2488) นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4ประชาธิปไตยอ�อนแอ  

   ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรอยต�อระหว�างช�วงสงครามโลกครั้งท่ีสองและ
ภายหลังระหว�างปลายทศวรรษที่ 2480 ถึงต4นทศวรรษท่ี 2490 มาจากความขัดแย4งทางการเมืองท่ี
คนสําคัญส�วนใหญ�เปBนสมาชิกคณะราษฎร แบ�งเปBนสามกลุ�ม ประกอบด4วย กลุ�มอํานาจนิยม กลุ�มเสรีนิยม
และสังคมนิยม และกลุ�มอนุรักษ&นิยม การกลับมาอํานาจทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นับต้ังแต� พ.ศ. 2490 ต4องเผชิญกับการกลับมามีอํานาจและบทบาททางการเมืองของกลุ�มนิยมเจ4าท่ี
ก�อกําเนิดสายสัมพันธ&กับกลุ�มเสรีนิยมและสังคมนิยมผ�านนายปรีดี พนมยงค& ผู4สําเร็จราชการแทน
พระองค& และหัวหน4าขบวนการเสรีไทย ระหว�างสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2484-2488) (ธโสธร 
ตู4ทองคํา, 2557ข: 3-54 – 3-55) ความขัดแย4งทางการเมืองภายหลังแบ�งออกเปBนสามกลุ�ม ประกอบด4วย 
กลุ�มของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลุ�มราชครู ท่ีประกอบด4วย จอมพลผิน ชุณหะวัณ เขย และบุตรหลาน 
ท้ังพลตํารวจเอกเผ�า ศรียานนท& พลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และ
กลุ�มสี่เสา ท่ีมีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& ผู4บัญชาการทหารบกภายหลัง เปBนพันธมิตรท่ีภายหลังมีความ
ขัดแย4งอย�างรุนแรง (ธโสธร ตู4ทองคํา, 2557ข: 3-55 – 3-56) ภายใต4การปกครองท่ีเปBนความขัดแย4ง
ในเผด็จการอํานาจนิยมจากสามฐานอํานาจ (authoritarian triumvirate rule) (Darling, 1965: 
113) จนนําไปสู�การรัฐประหารเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เท�ากับเปBนการสิ้นสุดช�วงเวลาของ
การเรืองอํานาจของคณะราษฎรโดยสมบูรณ& และการเข4าสู�อํานาจทางการเมืองของจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต& ท่ีเปBนหัวหน4าคณะรัฐประหาร และดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีภายหลัง 
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   แนวคิดเผด็จการอํานาจนิยมของระบบราชการ (bureaucratic authoritarianism) 
ของทหารสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& ทําให4เปBนการปกครองแบบอํามาตยาธิปไตย (bureaucratic 
polity) (Riggs, 1966) ท่ีประกอบด4วยทหารท่ีมีอํานาจการปกครอง และข4าราชการพลเรือนท่ีเปBนขุน
นางนักวิชาการ (technocrat) มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะ“บริบททาง
การเมืองภายในประเทศในช�วงดังกล�าวเปBนช�วงของเผด็จการทหารท่ีนําโดย จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต& 
และทีมงานซ่ึงเปBนเทคโนแครต ในขณะท่ีการมีส�วนร�วมทางการเมืองนอกสถาบันราชการมีค�อนข4างตํ่า 
สื่อมวลชนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ประชาชนถูกทําให4หวาดกลัวและไม�คิดหรือไม�กล4าแสดงความเห็น
ทางการเมือง ทําให4การพัฒนาดังกล�าวเปBนไปในทิศทางเดียวกันได4อย�างรวดเร็ว” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 
2560) นํามาสู�การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนับต้ังแต� พ.ศ. 2504 การฟ��นฟูพระราชอํานาจของสถาบัน
พระมหากษัตริย& (Hewison, 1997: 63) เพราะคณะทหารมิได4เปBนสมาชิกคณะราษฎร ทําให4เปBนรัฐ
รวมศูนย&จากการนําแนวคิดแบบอนุรักษ&นิยมมาปฏิบัติ ทําให4รัฐบาลรับมรดกตกทอดสําคัญท่ีสืบทอด
จากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ การต�อต4านการคุกคามของคอมมิวนิสต& ท่ีมีผลต�อปLจจัยทาง
จิตวิทยา (psychological factor) การใช4ความรุนแรงทางการเมืองต�อสังคม นับเปBนส�วนสําคัญต�อ
ความชอบธรรมของทหารในการปกครอง จากการเข4าร�วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกา นับเปBน
สาเหตุสําคัญท่ีทําให4สหรัฐอเมริกาให4ความช�วยเหลือไทยและระบบราชการขยายตัวใหญ�โตเพ่ือ
สนองตอบต�อการพัฒนา ทําให4ประเทศไทยขยายขอบเขตครอบคลุมสังคมอย�างเต็มตัว และนายทุน
ต�างแสวงหาความร�วมมือในเชิงอุปถัมภ&กับทหารท่ีมีอํานาจเพ่ือแสวงหาผลประโยชน&ทางเศรษฐกิจ 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนํามาสู�การเปลี่ยนแปลงโครงสร4างส�วนล�างท่ีนํามาสู�ความเปลี่ยนแปลง
โครงสร4างส�วนบน จากการถือกําเนิดของกลุ�มเกษตรกร กลุ�มนิสิตนักศึกษาและปLญญาชน กลุ�มพ�อค4า
นักธุรกิจ จนนําไปสู�เหตุการณ&วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

   เหตุการณ& 14 ตุลาคม 2516 เปBนการเปลี่ยนผ�านจากเผด็จการอํานาจนิยมสู�
ประชาธิปไตย เปBนการจรรโลงประชาธิปไตยจากการกลับสู�ระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย&
นับเปBนส�วนสําคัญในการเปลี่ยนผ�านนํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงหลายด4าน การขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมสู�ชนบท ทําให4เศรษฐกิจในชนบทเติบโต เท�ากับส�งเสริมร�วมมือกัน เปBนหุ4นส�วนกัน 
ระหว�างนายทุนและนักธุรกิจท4องถ่ินกับข4าราชการ เพราะปLจจัยภายนอกเปBนตัวแปรสําคัญขับเคลื่อน
การเติบโตของชนบท จากการเปBนนายหน4า ผู4รับเหมา ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย 
นับเปBนการสร4างโอกาสของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เหตุการณ& 14 ตุลาคม 2516 เท�ากับทําให4
นายทุนและนักธุรกิจท4องถ่ินต�างสร4างสายสัมพันธ&กับนักการเมือง เพ่ืออํานวยประโยชน&ทางการเมือง 
กระบวนการเลือกต้ังนับเปBนช�องทางสําคัญท่ีทําให4นายทุนและนักธุรกิจท4องถ่ินพัฒนาศักยภาพถึง
จุดสูงสุด จากความสัมพันธ&กับนักการเมือง นักการเมืองและข4าราชการ เปBนส�วนสําคัญชักจูงนายทุน
และนักธุรกิจท4องถ่ินท่ีเปBนชนชั้นนําท4องถ่ินเข4าสู�การเมือง (สมบัติ จันทรวงศ&, 2535: 125-126) การ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยนับเปBนสาเหตุสําคัญที่ทําให4ชนชั้นนําท4องถ่ินแสวงหาอํานาจทาง 
การเมืองผ�านกระบวนการทางการเมือง คือ การเลือกต้ัง และชนชั้นนําท4องถ่ินเหล�านี้กลายเปBนเจ4าพ�อ 
(godfather) ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย แต�ความขัดแย4งทางการเมืองและสังคมทุกภาคส�วน 
นําไปสู�การเหตุการณ&วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

   การจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนของคณะรัฐประหารภายหลังเหตุการณ& 6 ตุลาคม 
2519 ตอกย้ําการคงอํานาจของทหารผ�านรัฐบาลพลเรือน นายธานินทร& กรัยวิเชียร แต�นโยบายขวา
จัดผลักดันให4นิสิตนักศึกษาปLญญาชนจํานวนมากร�วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต&แห�งประเทศไทย 
นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4เกิดการรัฐประหารใน พ.ศ. 2520 และทําให4พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท& 
ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี นํามาสู�การประกาศใช4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 
การประนีประนอมกับทหารรุ�นใหม� การประกาศนิรโทษกรรมในเดือนกันยายน พ.ศ. 2521 ทําให4นิสิต
นักศึกษาและปLญญาชนท่ีร�วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต&แห�งประเทศไทย ลดความหวาดระแวงรัฐและ
ออกสู�สาธารณะ เท�ากับเริ่มต4นการสิ้นสุดและยุติความขัดแย4งกับคอมมิวนิสต& และการไหลริน (trickle 
down) จากปLญญาชนสู�ชนชั้นกลาง (middle class) ในทศวรรษที่ 2510 แต�การเปBนพันธมิตร
ระหว�างทหาร กลุ�มทุน และพลังก4าวหน4าสิ้นสุดลง เม่ือรัฐบาลเผชิญปLญหาทางเศรษฐกิจ กําหนดและ
ดําเนินนโยบายสาธารณะท่ีตรงข4ามกับความต4องการของนายทุน นํามาสู�การสิ้นสุดของรัฐบาลใน พ.ศ. 
2523 (Surin Maisrikrod, 1997: 150-152)  

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรม ติณสูลานนท& (พ.ศ. 2523-
2531) นับเปBนช�วงเวลาท่ีมีความหมายและความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ
ขณะท่ีทหารปรารถนาอํานาจทางการเมือง จากการเปBนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ชนชั้นกลางต�างต4องการมีส�วนร�วมทางการเมืองจากระบบการเมืองแบบรัฐสภาท่ีมีนักการเมืองและ
พรรคการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ัง สถานการณ&ปรากฏการณ& ความขัดแย4ง หรืออ่ืนใด ทางการเมือง
ในยุคก่ึงประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยครึ่งใบ (semi-democracy) ทําให4พลเอกเปรม ติณสูลานนท& 
ใช4การก�อตัวจากฐานอํานาจทางทหาร (military establishment) เพ่ือการแบ�งแยก ปกครอง ควบคุม 
และดําเนินการอย�างค�อยเปBนค�อยไป การวางตัวเปBนกลางและกําหนดระยะห�างทําให4เปBนท่ียอมรับ
จากกองทัพ กําหนดให4ขุนนางนักวิชาการมีบทบาทวางแผนและกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ พลังอํานาจ
จากระบบราชการ (bureaucratic force) นับเปBนฐานท่ีม่ันสําคัญ การสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย 
จากการสนับสนุนการเมืองแบบรัฐสภา มีพรรคการเมืองและนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังร�วม
จัดต้ังรัฐบาล ทําให4นักการเมืองพลเรือน (civilian politicians) มีพ้ืนท่ีหรือเวทีทางการเมือง (Surin 
Maisrikrod, 1997: 154-155) สถาบันรัฐสภาเปBนเวทีของพลังในระบบราชการท่ีเปBนสมาชิกวุฒิสภา
ส�วนใหญ� กับพลังนอกระบบราชการจากนักการเมืองพลเรือนท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
ทําให4วงจรอุบาทว&ชะงักงัน  
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   พันธมิตรหลัก (grand alliance) ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท& ท่ีประกอบด4วย 
(ไพศาล สุริยะมงคล,  2536) พลังในระบบราชการ พลังนอกระบบราชการ และสถาบันพระมหากษัตริย& 
พลังในระบบราชการ (bureaucratic force) คือ ทหารและขุนนางนักวิชาการ พลังนอกระบบ
ราชการ (ex-bureaucratic force) คือ ชนชั้นกลาง ที่ประกอบด4วย นายทุนและนักธุรกิจ นิสิต
นักศึกษาปLญญาชน ท่ีสนับสนุนการเมืองระบบรัฐสภา ประกอบด4วย พรรคการเมืองและนักการเมือง
ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ต�างมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน เปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4พลเอกเปรมเลือกใช4
วิธีการยุบสภาผู4แทนราษฎรเม่ือมีความขัดแย4งทางการเมือง การเผชิญหน4ากับการรัฐประหารสองครั้ง
ใน พ.ศ. 2524 และ 2528 แสดงถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย& (Kingship) ท่ีสนับสนุน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท& ในการจรรโลงประชาธิปไตย (Maisrikrod, 1997: 158) การวางตัวเปBน
กลางทําให4 พลเอกเปรม ติณสูลานนท& เปBนที่ยอมรับ และพัฒนาการทางการเมือง (political 
development) ในระบอบประชาธิปไตยก4าวหน4าอย�างค�อยเปBนค�อยไป และเปBนปLญหาทางการเมือง 
ท่ีสําคัญ คือ ความล4มเหลวของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรฝ�ายค4านจํานวนหนึ่งเสนอญัตติการอภิปราย
ท่ัวไปเพ่ือลงมติไม�ไว4วางใจ การขยายตัวของชนชั้นกลางทําให4ต4องการนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการ
เลือกต้ัง นํามาสู�การพ4นจากตําแหน�งภายหลังการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2531 และปฏิเสธการดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรี 

    การจัดต้ังรัฐบาลพลเรือนของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แสดงถึงแรงเหวี่ยงทาง
การเมือง (political momentum) หันมาทางพลเรือนมากกว�าทหาร การเปBนประชาธิปไตยเต็มใบ 
(full democracy) ทําให4นายทุนและนักธุรกิจท4องถ่ินเข4าสู�การเมืองระบบรัฐสภาภายหลังเหตุการณ& 
14 ตุลาคม 2516 ถึงจุดสูงสุดเม่ือหัวหน4าพรรคชาติไทย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท่ีมีฐานเสียงจาก
ต�างจังหวัด ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ทําให4โครงสร4างของรัฐบาล ประกอบด4วย นายทุน เจ4าพ�อ 
และผู4มีอิทธิพล แสดงถึงการปกครองแบบธนาธิปไตย (Plutocracy) นโยบายส�วนใหญ�จึงสนับสนุนต�อ
ผลประโยชน&ของกลุ�มทุนภายในพรรค ท่ีสําคัญ คือ นโยบายเปลี่ยนสนามรบเปBนนามการค4า (from 
the war zone to trade zone ) แต�ปLญหาสําคัญ คือ การฉ4อราษฎร&บังหลวง ทําให4เปBนปLญหาการ
จัดสรรและแบ�งปLนผลประโยชน&สาธารณะของรัฐบาล (buffet cabinet) นําไปสู�การรัฐประหารของ
คณะรักษาความสงบเรียบร4อยแห�งชาติ (รสช.) ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ& 2534 เท�ากับเปBนการพังทลาย
ของประชาธิปไตยจากการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521  

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของนายอานันท& ปLนยารชุน แสดงถึงประชาธิปไตย
ท่ีแพร�ขยายทั่วโลก การเปBนพลเรือน การเปBนคนกลางที่เปBนเคยเปBนขุนนางนักวิชาการ และเปBน
นักธุรกิจภายหลัง สะท4อนถึงการเติบโตของชนชั้นกลาง ความปรารถนาของทหารท่ีสืบทอดอํานาจ
ทางการเมืองจากร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4
เผชิญหน4ากับชนชั้นกลางและสังคม แม4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ลดประชาธิปไตยลง 
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แต�การกําหนดการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2535 ทําให4มีการแข�งขันทางการเมืองของพรรคการเมือง
จํานวนมาก พรรคสามัคคีธรรมท่ีสมาชิกคณะรัฐประหารสนับสนุนชนะการเลือกต้ัง แต�หัวหน4าพรรค
เผชิญปLญหาทําให4ขาดความชอบธรรม ด4วยบทบัญญัติท่ีนายกรัฐมนตรีไม�เปBนข4าราชการประจํา ทําให4
พลเอกสุจินดา คราประยูร ลาออกจากตําแหน�งผู4บัญชาการทหารบก เพ่ือดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 
การสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหาร การประกาศไม�รับตําแหน�งนายกรัฐมนตรีช�วงแรกของพลเอก
สุจินดา คราประยูร แต�ภายหลังกลับรับตําแหน�ง การต�อต4านจากนักการเมืองและพรรคการเมืองฝ�ายค4าน 
และการใช4อํานาจและความรุนแรงปราบปรามผู4ประท4วง นํามาสู�การต�อต4านรัฐบาลอย�างกว4างขวาง
และรุนแรง จนกลายเปBนเหตุการณ&วันท่ี 17 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หรือพฤษภาทมิฬ กลุ�ม    
ผู4ต�อต4านส�วนใหญ�ล4วนแล4วแต�เปBนชนชั้นกลางที่เคยเปBนนิสิตนักศึกษาและมีส�วนร�วมในเหตุการณ& 
14 ตุลาคม 2516 ทําให4นายอานันท& ปLนยารชุน กลับมาดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ภายหลังการแต�งต้ัง
รัฐบาลและแถลงนโยบาย มีการยุบสภาและกําหนดการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 
(Maisrikrod, 1992)  

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของหัวหน4าพรรคประชาธิปLตย& นายชวน หลีกภัย 
แสดงถึงการเติบโตของปLญญาชนไม�เคยรับราชการ เติบโตในเส4นทางทางการเมือง เปBนนักการเมือง
อาชีพ เปBนชนชั้นนํา และดํารงตําแหน�งสูงสุดทางการเมืองในฝ�ายบริหาร แต�เม่ือเกิดปLญหานโยบาย
ปฏิรูปท่ีดิน สปก 4-01 นํามาสู�การยุบสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2538 การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี
ของหัวหน4าพรรคชาติไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา ใน พ.ศ. 2538 แสดงถึงการเติบโตสูงสุดของ
นายทุนและนักธุรกิจท4องถ่ินท่ีเข4าสู�ระบบการเมืองภายหลังการเมืองเปjดกว4าง แม4ชนชั้นกลางจํานวน
มากปฏิเสธหัวหน4าและพรรคชาติไทย แต�การทําตามสัญญาจากการรณรงค&หาเสียงด4วยการปฏิรูป
การเมือง ทําให4การปฏิรูปการเมืองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต�การเติบโตของพรรคชาติไทยท่ีมา
จากการรวมกลุ�มการเมืองหลายกลุ�มเพ่ือชัยชนะพรรคชาติไทย และโครงสร4างและกระบวนการของ
รัฐบาลที่ประกอบด4วยพรรคการเมืองหลายพรรค ทําให4เปBนปLญหาในรัฐบาลผสม (coalition 
government) และนํามาส ู�การยุบสภาใน พ.ศ. 2539 การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ ใน พ.ศ. 2539 นํามาสู �การปฏิรูปการเมือง เปBนที่มาของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แต�เผชิญกับวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 นํามาสู�การต�อต4าน
ของชนชั้นกลางจํานวนมาก นํามาสู�การลาออกจากตําแหน�งนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ดํารง
ตําแหน�งนายกรัฐมนตรี แต�ความล4มเหลวจากการแก4ปLญหาวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจ นํามาสู�การปjด
ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย&จํานวน 57 แห�ง และการยอมรับข4อเสนอของกองทุนการเงินระหว�าง
ประเทศ นํามาสู�การออกกฎหมายท่ีสําคัญจํานวน 11 ฉบับ นํามาสู�การปฏิเสธของชนชั้นกลางจํานวนมาก 
เท�ากับหน4าต�างแห�งโอกาส (Opportynity Widows) เปjดกว4าง สําหรับพรรคไทยรักไทย พรรคการเมือง
ใหม�ท่ีจัดต้ังจากการรวมกลุ�มทุนท่ีรอดพ4นจากวิกฤตการณ&เศรษฐกิจ เปBนกลุ�มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
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หรืออ่ืนใด แทนท่ีกลุ�มทุนธนาคารท่ีสิ้นสุดลง (พ.ศ. 2516-2540) และเปBนท่ีมาของชัยชนะภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2544 ที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มีผลบังคับใช4อย�างกว4างขวาง    

   ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางการเมืองที่นําไปสู�การเปลี่ยนผ�านของ
ประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายใน ท่ีสําคัญ คือ การปฏิรูปการเมืองท่ีเปBนท่ีมาของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สอดคล4องกับแนวคิดที่ว�า “บริบทการเมือง
ภายในประเทศท่ีส�งผลต�อการเปลี่ยนผ�านในท่ีนี้คือ กระแสการเรียกร4องประชาธิปไตย และการปฏิรูป
การเมืองต้ังแต�ป� 2538 จนมาถึงป� 2540 ซ่ึงนํามาสู�การมีรัฐธรรมนูญฉบับป� 2540 ท่ีกําหนดกฏเกณฑ&
ทางการเมืองแบบใหม� ท่ีส�งผลให4นายทุนเข4าสู�อํานาจการเมืองมากข้ึน” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559)  

   ลักษณะสําคัญของการปฏิรูปการเมืองของไทยนับต้ังแต� พ.ศ. 2535 เปBนไปอย�าง
ค�อยเปBนค�อยไปเพ่ือแก4ปLญหาการเมืองทั้งระบบ มีวัตถุประสงค&สําคัญเพื่อให4ระบบการเมืองท่ีมี
นักการเมืองเปBนตัวแสดงท่ีสําคัญทํากิจกรรมทางการเมืองอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร�งใส 
และมีการตรวจสอบถ�วงดุลจากประชาชน กลุ�ม หน�วยงาน องค&การ สถาบัน หรืออ่ืนใด  เพราะ
สมมติฐานของการปฏิรูปการเมืองมาจากความไม�ไว4วางใจนักการเมือง มีสาระสําคัญท่ีมองการเมือง
และระบบการเมืองเปBนองค&รวม เพ่ือต4องการแก4ปLญหาทุกส�วนของระบบให4เปBนไปพร4อมกัน ตามแนวทาง
รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คือ การใช4รัฐธรรมนูญท่ีเปBนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเปBนหลักในการปฏิรูปการเมือง นําไปสู�การพัฒนาทางการเมือง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค&ของ
การปฏิรูปการเมืองท่ีปรารถนาให4ระบบการเมือง ประกอบด4วย นักการเมืองท่ีซ่ือสัตย&สุจริต เป{าหมาย
สําคัญของการปฏิรูปการเมือง ประการแรก การคัดเลือกนักการเมืองท่ีดีมีความรู4ความสามารถสู�
ระบบการเมือง ขจัดนักการเมืองท่ีเข4าสู�ระบบโดยทางมิชอบให4ออกจากระบบการเมือง ประการท่ีสอง 
การแก4ปLญหาการซ้ือสิทธิขายเสียง เปBนที่มาของการทุจริตฉ4อราษฎร&บังหลวง และการแสวงหา
ประโยชน&ในทางมิชอบ เพื่อให4การเมืองบรรลุวัตถุประสงค&ที่สําคัญ เริ่มจากการแก4ไขกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข4อง กระบวนการเลือกต้ังและระบบการเลือกต้ังท่ีเปBนส�วนสําคัญเพ่ือ
นําไปสู�การปฏิรูปการเมืองเพ่ือให4ได4นักการเมืองท่ีปรารถนา วิธีการสําคัญในการปฏิรูปการเมืองตามท่ี
กําหนดในรัฐธรรมนูญในส�วนของการเลือกต้ังและระบบการเลือกต้ัง ท่ีสําคัญ ได4แก� การแบ�งเขตการ
เลือกต้ัง การกําหนดการเลือกต้ังส�วนหนึ่งให4เปBนการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ วัตถุประสงค&เพ่ือเพ่ิม
โอกาสให4คนดีท่ีมีความรู4ความสามารถเข4าสู�การเมืองเพ่ือลดปLญหาการซ้ือเสียง และการมีองค&การกลาง
เพ่ือควบคุมการเลือกต้ังและมีอํานาจตามกฎหมาย (วิวัฒน& เอ่ียมไพรวัน, 2545: 130-152)   

   ผลจากการปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2535 เปBนที่มาของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ท่ีมีวัตถุประสงค&เพื่อปฏิรูปการเมืองไทยให4มีความโปร�งใส 
ซ่ือสัตย&สุจริต ธรรมาภิบาล ทําให4มุ�งเน4นสามกรอบ กรอบแรก การคุ4มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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การเคารพศักดิ์ศรีความเปBนมนุษย& และการความเสมอภาคเท�าเทียมกันของบุคคล กรอบท่ีสอง 
การเน4นการมีส�วนร�วมของประชาชนปกครองและตรวจสอบการใช4อํานาจรัฐ เปBนท่ีมาของวุฒิสภา 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ผู4ตรวจการแผ�นดินรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 
คณะกรรมการป{องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู4ดํารงตําแหน�ง
ทางการเมือง กรอบที่สาม การปรับปรุงโครงสร4างทางการเมือง ได4แก� สถาบันทางการเมืองให4มี
เสถียรภาพ ประสิทธิภาพ ประกอบด4วย วุฒิสภา รัฐบาล ระบบศาลยุติธรรม ระบบราชการและ
นโยบายแห�งรัฐ การปฏิรูปสิทธิความเปBนมนุษย& การเมืองให4เปBนการเมืองของพลเมือง ระบบเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร (วิวัฒน& เอ่ียมไพรวัน, 2545: 130-152) การปฏิรูปการเมืองนับเปBนส�วนสําคัญ
ท่ีนําไปสู�การพัฒนาการเมืองหรือพัฒนาการทางการเมือง มุ�งเน4นการสถาปนาสถาบันทางการเมือง
จากความสําเร็จของการปฏิรูปการเมือง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2528: 153) ประการแรก การมีภาวะผู4นํา
ของผู4นํา ความเปBนเอกบุรุษหรือรัฐบุรุษ การกําหนดทิศทางการเมืองในอนาคต ประการท่ีสอง 
การกําหนดกรอบและแผนการระยะสั้นและยาวเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค& ประการสาม การเน4นการ
มีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน การกําหนดบทบาทของประชาชนเพ่ือสรรสร4างกรอบโครงสร4าง
สังคมการเมืองใหม� ลดอคติหรือปฏิเสธการกีดกันบุคคลอ่ืนให4มีส�วนร�วมการปฏิรูปการเมือง  

   รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีสาระสําคัญท่ีก�อให4เกิดความ
เปลี่ยนแปลงท้ังโครงสร4าง กระบวนการ และพฤติกรรม ด4านโครงสร4าง ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลง
โครงสร4างชนชั้นนําทางอํานาจ (Power Elite) ทําให4ผู4นํา ผู4ปกครอง ผู4มีอํานาจและอิทธิพลท4องถ่ิน 
กลุ�มทุนต�างจังหวัด เปBนชนชั้นปกครองท่ีศูนย&อํานาจท่ีกรุงเทพฯ มีรากฐานมาจากรอบนอก เพราะ
เปBนผลจากการกําหนดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรแบบเขตเดียวคนเดียว (One Man One 
Vote) ความเปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนาให4ลดอํานาจของชนชั้นนําเดิมหรือชนชั้นนําแนวทางจารีตใน
โครงสร4างอํานาจลง นับต้ังแต�ภายหลังเหตุการณ&วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพราะสมาชิกวุฒิสภา
ท่ีมาจาการแต�งต้ังเสมือนหนึ่งเปBนตัวแทนของชนชั้นนําแนวจารีต แม4มีความเปลี่ยนแปลงช�วงรัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท่ีสมาชิกวุฒิสภาส�วนหนึ่งมาจากกลุ�มทุนท่ีสนับสนุนรัฐบาล นํามาสู�การ
กําหนดบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีให4สมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้ง เท�ากับลดพลังและอํานาจของพลังระบบราชการ อํามาตยาธิปไตย ชนชั้นนําจารีต 
นักการเมืองท่ีไม�ได4มาจากการเลือกต้ัง หรืออ่ืนใด ลง (รังสรรค& ธนะพรพันธ&, 2544: 253-256) 

   แม4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําให4รัฐชาติเปลี่ยนแปลง
หลายประการ แต�โครงสร4างตลาดทางการเมืองเปลี่ยนแปลงเปBนการแข�งขันท่ีไม�สมบูรณ& (Imperfect 
Competition) จากกําแพงหรือทํานบท่ีกีดขวางการเข4าสู�ตลาด (Barrier to Entry) ของสาธารณะท่ี
เข4มข4น ท้ังจากการกําหนดให4นักการเมืองท่ีเปBนผู4สมัครรับเลือกต้ังต4องสังกัดพรรคการเมือง กระบวนการ
คัดสรรผู4สมัครรับเลือกต้ังกลายเปBนกลไกเข4าสู�ตลาดทางการเมือง ฐานะและชนชั้นทางเศรษฐกิจเปBน
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กําแพงหรือทํานบของชนชั้นล�างสกัดไม�ให4เปBนตัวแทนประชาชนสู�รัฐสภา ท่ีสําคัญ คือ รัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สร4างกําแพงหรือทํานบใหม�กีดกันการเข4าสู�ตลาดทางการเมือง 
ท่ีสําคัญ คือ การศึกษา ด4วยวัตถุประสงค&ท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มุ�งเน4นการแก4ปLญหา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเสถียรภาพ ทางการเมือง ด4วยสมมติฐานของความไม�ไว4วางใจ
นักการเมือง ทําให4ละเลย ละเว4น เพิกเฉย หรืออื่นใด ต�อการเปลี่ยนแปลงโครงสร4างตลาดทาง
การเมืองเพ่ือให4มีการแข�งขันสมบูรณ& (Perfect Competition) จึงไม�ได4ออกแบบตลาดการเมือง 
(Political Market Design) เพ่ือทําลายหรือลดทอนกําแพงหรือทํานบการเข4าออกของตลาดทาง
การเมือง ตรงกันข4ามกลับเพ่ิมกว�าเดิมหลายส�วน (รังสรรค& ธนะพรพันธ&, 2544: 256)      

   รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีอคติเก่ียวกับขนาดของพรรค
การเมือง (Size Bias) จากสมมติฐานท่ีว�าพรรคขนาดใหญ�มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
อ่ืนใด มากกว�า ดีกว�า พรรคขนาดเล็ก มาจากแนวคิดท่ีว�าระบบสองพรรคการเมืองใหญ� (Two-party 
system) มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรืออ่ืนใด มากกว�า ดีกว�าระบบพหุพรรค (Multiparty 
system) ทําให4ออกแบบตลาดทางการเมืองเพ่ือให4พรรคการเมืองมีขนาดใหญ�จํานวนสองถึงสามพรรค 
อคติเกี่ยวกับขนาดพรรคการเมืองท่ีสะสมในระบอบรัฐธรรมนูญอย�างยาวนาน นับเปBนกําแพงหรือ
ทํานบกีดขวางการพัฒนาพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ&ท่ีล4วนแล4วมารากฐานมาจากพรรคการเมือง
ขนาดเล็กตามประวัติศาสตร&การเมืองสากล พรรคการเมืองขนาดใหญ�ขาดหลักประกันเรื่องอุดมการณ&
ทางการเมือง อคติของขนาดของพรรคการเมืองในระบอบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ทําให4พรรค
การเมืองแทนท่ีเลือกเส4นทางการเติบโตจากภายใน (internal Growth) ด4วยการดึงหรืออ่ืนใดกับ
นักการเมืองท่ีมีศักยภาพชนะการเลือกต้ังด4วยการตอบแทนเปBนตําแหน�งหรือเงินตราหรืออ่ืนใด หรือ
ทุกอย�าง เปBนบุคคลหรือกลุ�มหรือพรรค ทําให4การเติบโตของพรรคการเมืองเปBนไปตามผลประโยชน&
มากกว�าอุดมการณ&ทางการเมือง ฐานคติท่ีว�าพรรคการเมืองขนาดใหญ�ดีกว�าพรรคการเมืองขนาดเล็ก 
ทําให4ก�อนการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพทางการเมืองอย�างกว4างขวางในตลาดการเมืองไทย เพราะมีการย4ายพรรค
และกลุ�มการเมืองขนานใหญ� และระหว�างและภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 พรรคการเมือง
ขนาดใหญ�ครอบครอง (Take over) และควบรวม (Merger) พรรคการเมืองขนาดเล็ก แม4ภายหลัง
การเลือกต้ังท่ัวไป การย4ายพรรคของนักการเมืองมีปLญหาและอุปสรรคจากเงื่อนไขของเวลา 
ภาวะความเสี่ยง และสภาวะความไม�แน�นอนของผู4ตัดสินใจย4ายพรรคการเมือง แม4รัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปBนปLญหาและอุปสรรคต�อการถือกําเนิดของพรรคการเมืองขนาดเล็ก 
แต�กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีว�าด4วยพรรคการเมืองกลับทําให4พรรคการเมืองขนาดใหญ�ท่ีมีแต�เดิม
เข4มแข็งเพ่ิมข้ึน และมีบทบาทจัดต้ังรัฐบาลต�อเนื่อง (รังสรรค& ธนะพรพันธ&, 2544: 256-257)     
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   ตามบทบัญญัติของแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แม4กําหนดให4สมาชิก
รัฐสภาท้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชน แต�โครงสร4าง
ของสมาชิกรัฐสภาเพ่ิมสัดส�วนผู4นําท4องถ่ินและตัวแทนกลุ�มทุนต�างจังหวัดในสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร
แบบเขตเดียวคนเดียว และเปjดพ้ืนท่ีให4กลุ�มทุนในเมือง อดีตข4าราชการท้ังทหารและพลเรือน ขุนนาง
นักวิชาการ กลุ�มอํามาตยาธิปไตย หรืออ่ืนใด เปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ขณะท่ี
กลุ�มทุนเมือง ทุนต�างจังหวัด นักการเมือง ข4าราชการทั้งทหารและพลเรือน ขุนนางนักวิชาการ 
กลุ�มอํามาตยาธิปไตย ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน หรืออ่ืนใด เข4าเปBนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจาก
การเลือกต้ัง (รังสรรค& ธนะพรพันธ&, 2544: 257) และตามบทบัญญัติของแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 กําหนดให4นายกรัฐมนตรีเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรในการเลือกต้ังคราวเดียวกัน มีอํานาจ
หน4าท่ีแต�งต้ังรัฐมนตรี รวมนายกรัฐมนตรีมีจํานวน 36 คน และนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพ4นจาก
ตําแหน�งสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ทําให4มีนัยของการเน4นสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เพ่ือเปBนรัฐมนตรี ทําให4นายกรัฐมนตรีมีอํานาจทางการเมืองสูงมาก บุคคลท่ีมีความรู4ความสามารถเพ่ือ
ดํารงตําแหน�งเปBนรัฐมนตรีมีจํานวนหนึ่ง ผสมผสานกับนักการเมืองท่ีเปBนนายทุนพรรค สมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรท่ีเปBนหัวหน4ากลุ�มคนสําคัญ รัฐมนตรีมีความพร4อมรับผิดชอบต�อสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร
จํานวนหนึ่ง พรรค แสดงถึงความสัมพันธ&เชิงอุปถัมภ&ท่ีผ�านนักการเมืองและพรรคการเมือง โครงสร4าง
อํานาจของตลาดทางการเมืองจึงเชื่อมโยง ยึดโยง ต�อเนื่อง หรืออ่ืนใด กับหัวหน4าพรรคท่ีดํารง
ตําแหน�งนายกรัฐมนตรี   

   ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยท่ีมีรากฐานความคิดแบบประชานิยมและเสรีนิยมใหม�
ภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 เท�ากับตอกย้ําและผลิตซํ้าถึงความเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด จากการสั่นคลอนความเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative 
democracy) ในแง�ท่ีว�าความเปBนตัวแทนของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในการทํางานเพื่อ
ผลประโยชน&ประชาชนมีมากน4อยเพียงใด การท4าทายประชาธิปไตยเสรีนิยม (liberal democracy) 
ท่ีแทนท่ีด4วยประชาธิปไตยแบบประชานิยม (democratic populism) จากแนวคิดและนโยบาย
ประชานิยมท่ีแพร�ขยายท่ัวโลกในคริสต&ศตวรรษท่ี 20 ท่ีเปBนชัยชนะของพรรคไทยรักไทยในประเทศไทย 
(ไชยรัตน& เจริญสินโอฬาร, 2546: 246-247) จาการเข4าสู�การเมืองของกลุ�มทุนขนาดใหญ� การแสวงหา
ผลประโยชน&ทางการเมืองและเศรษฐกิจ การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ระหว�าง พ.ศ. 2544 ถึง 2548 นับเปBนช�วงเวลาสําคัญการปรับเปลี่ยนแปลงสังคมการเมือง เพราะ
รัฐบาลให4ความสําคัญกับกลุ�มและสมาคมทางธุรกิจท้ังในส�วนกลางและภูมิภาคเพ่ือให4สอดคล4องกับ
เป{าหมายบรรษัทประเทศไทย (Thailand Inc.) ท่ีต4องการให4ภาครัฐมีบทบาทนําบุกเบิกตลาดให4เอกชน 
เท�ากับให4ความสําคัญกับหอการค4า กลุ�มและสมาคมธุรกิจในภูมิภาค ดังที่ปรากฏจากการจัดการ
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ประชุมร�วมในภูมิภาคหลายครั้งระหว�าง พ.ศ. 2547 ถึง 2548 ทําให4มีแนวโน4มเปBนภาคีรัฐแบบอํานาจ
นิยม (Authoritarian (State) Corporatism) (Schmitter, 1974: 102) 

  2. ด�านเศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจของประเทศไทยก�อนการทําสนธิสัญญาเบาริงค&มีลักษณะสําคัญ (ศุภรัตน& 

เลิศพาณิชย&กุล, 2542: 5) ประกอบด4วย การเปBนเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence economy) 
ส�วนหนึ่งเปBนระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) ท่ีมีท่ีเมืองในภาคกลางและตะวันออก
ภายหลังพัฒนาเปBนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมต4นพุทธศตวรรษท่ี 25 ขณะท่ีอาณาจักร แว�นแคว4น เมือง 
ชุมชน พ้ืนท่ีสูงท้ังท่ีราบลุ�มตามหุบเขาและที่ราบสูงติดต�อกับพื้นที่ข4างเคียงเพ่ือแสวงหาสินค4าจาก
ภายนอก ท่ีสําคัญ คือ ข4าว เกลือ และของป�า ก�อให4เกิดความสัมพันธ&ระหว�างผู4คนในพ้ืนท่ี จนกลายเปBน
อาชีพ ที่สําคัญ คือ พ�อค4าเงี ้ยวและพ�อค4าฮ�อในขบวนคาราวานในภาคเหนือ นายฮ4อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต�การค4าในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมีจํากัด เพราะหมู�บ4านท่ีเปBนส�วนสําคัญ
ของชุมชนจะพ่ึงตนเอง ทําให4การแบ�งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด4านมีน4อย มีการแลกเปลี่ยน
แบบสินค4าต�อสินค4า (barter trade) ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมีวัตถุประสงค&หลักเพ่ือเลี้ยงตนเอง
มากกว�าผลิตเพ่ือการค4า หากผลผลิตเหลือจึงทําการค4าภายนอก สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
ส�งผลต�อการเกษตรกรรมและการค4าภายนอก รัฐจะเกี่ยวข4องกับเฉพาะการเกณฑ&แรงงานและ
การเสียภาษีจากของป�าและผลผลิตท่ีสําคัญประกอบด4วย ข4าว ดีบุก ทองคํา ไม4ฝาง ไม4กฤษณา ครั่ง 
รังนก งาช4าง หนังสัตว& เพ่ือผลประโยชน&ภายในและการค4ากับต�างประเทศ ท่ีดินนับเปBนปLจจัยการผลิต
ท่ีสําคัญ เจ4าเมือง พระเจ4าแผ�นดิน หรือพระมหากษัตริย& เปBนเจ4าของแผ�นดินในทางทฤษฎี การถือครอง
ท่ีดินมาจากการตกทอดมรดก การหักล4างถางพง และการพระราชทานจากพระมหากษัตริย& แต�
การกระจายท่ีดินจากการถือครองตามโครงสร4างสังคมแบบศักดินาเปBนไปในทางปฏิบัติ ลดหลั่นจาก
เจ4านาย ขุนนาง ไพร� ทาส ตามลําดับ สมัยสุโขทัย ชนชั้นผู4ปกครองควบคุมแรงงานแบบไม�เคร�งครัด 
เปBนการจัดหมวดหมู�ไพร�เพ่ือใช4แรงงาน สมัยอยุธยา เจ4านายและขุนนางใช4แรงงานผ�านกรม กอง รัฐ
ควบคุมไพร�อย�างใกล4ชิดจากการใช4แรงงานและการส�งส�วย 
   สนธิสัญญาเบาริงค&ระหว�างไทยกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 เปBนสนธิสัญญาท่ีว�า
ด4วยพระราชไมตรีและการค4าระหว�างประเทศท้ังสอง มีสาระสําคัญเปBนการกําหนดธรรมเนียมการค4า 
พิกัดอัตราภาษีศุลกากร หลักปฏิบัติต�อคนในบังคับ การค4า การตั้งถ่ินฐาน และการนับถือศาสนา 
ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงแผนทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม และเปBนท่ีมาของ
การที่มหาอํานาจตะวันตกอื่นทําสนธิสัญญาทํานองเดียวกันอีกสิบสามประเทศ ประกอบด4วย 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร&ก โปรตุเกส เนเธอร&แลนด& ปรัสเซีย สวีเดนและนอร&เวย& เบลเยียม 
อิตาลี ออสเตรีย-ฮังการี สเปน ญ่ีปุ�น และรัสเซีย ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาริงค&และสนธิสัญญา
ทํานองเดียวกัน ทําให4โครงสร4างทางเศรษฐกิจทางด4านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
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เปลี่ยนแปลงอย�างกว4างขวาง ความต4องการข4าวของตลาดโลกทําให4ไทยเร�งเปjดพ้ืนท่ีเพ่ือขยายการ
เพาะปลูก เกิดการผลิตเพ่ือการส�งออกท่ีส�วนใหญ�ตั้งในเมืองหลวงหรือเมืองสําคัญ นับเปBนการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร4าง ชนชั้นนําและนายทุนต�างประเทศควบคุมการผลิตท้ังหมด ขณะท่ีประชาชนส�วนใหญ�
เปBนแรงงาน เง่ือนไขของสนธิสัญญาทําให4ประเทศไทยสูญเสียแหล�งรายได4แบบเดิมท้ังหมด ทําให4ต4อง
แสวงหารายได4เข4ารัฐรูปแบบอ่ืน จากการเก็บภาษีภายในและการแสวงหาผลประโยชน&จากทรัพย&สิน
ของแผ�นดินทุกรูปแบบ นับเปBนวิธีการท่ีสอดคล4องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวอย�าง
ต�อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บรายได4และการวางระบบการใช4จ�ายเงินแผ�นดินให4มี
ประสิทธิภาพ พร4อมกับการใช4นโยบายควบคุมรายจ�ายไม�เกินรายได4ของประเทศทําให4สถานการณ&ทาง
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ (กาญจนี ละอองศรี, 2542: 140) ผลกระทบที่สําคัญภายหลังการทํา
สนธิสัญญาเบาริงค&ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด4านเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพสู�
ระบบเศรษฐกิจแบบการค4า มีการใช4เงินตราเพ่ือเปBนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เกิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ศักดินาหรือก่ึงอาณานิคม ชนชั้นนํามีบทบาทการควบคุมปLจจัยการผลิต ขณะเดียวกันเปBนการผลิต
เพ่ือสนองตอบต�อการผลิตสนองตอบต�อจักรวรรดินิยม ความเติบโตและความเจริญทางเศรษฐกิจ    
ทําให4โครงสร4างและความสัมพันธ&ระหว�างบุคคลในสังคมแปรเปลี่ยน ก�อกําเนิดนายทุน พ�อค4า ชาวนา 
มีความสัมพันธ&กันทางเศรษฐกิจจากการขูดรีดท่ีมีนายทุนท่ีมีต�อชาวนา อํานาจรัฐหรือท4องถ่ิน นับเปBน
การก�อตัวของความเหลื่อมล้ําในภายหลัง (กาญจนี ละอองศรี, 2542: 141)  

   ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีถือกําเนิดระหว�าง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2475 
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีห4า (พ.ศ. 2411-
2453) เพราะวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจท่ีสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศท้ังจากภัยธรรมชาติ 
สงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2457-2461) และวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2472 ทําให4
เศรษฐกิจมหภาคขยายตัวในขอบเขตจํากัด แต�ภาคเกษตรกรรมกลับขยายตัวอย�างน�าพอใจ ท่ีสําคัญ 
คือ ข4าวที่ภาคกลาง ป�าไม4ที่ภาคเหนือ เหมืองแร�และยางพาราที่ภาคใต4 ภาคอุตสาหกรรมคือ
หัตถอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมคือการส�งออก เปBนที่น�าสังเกตว�าการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมาจากปLจจัยภายนอก ท่ีสําคัญ คือ สินค4าการเกษตรท่ีมีราคาสูง เปBนสาเหตุจูงใจให4ผู4ผลิต
ภายในประเทศขยายการผลิต ขณะท่ีรัฐบาลมีบทบาทเฉพาะหัตถอุตสาหกรรมท้ังจากการเพ่ิมภาษี
การนําเข4าเพ่ือปกป{องอุตสาหกรรมภายในประเทศ วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีสําคัญ 
ประกอบด4วย วิกฤตการณ&ข4าวเพราะปLญหาข4าวท่ีมาจากภัยธรรมชาติทําให4ผลผลิตตกตํ่า ส�งออกน4อย 
การคลังมาจากรายได4ท่ีเพ่ิมน4อยกว�ารายจ�ายจากผลผลิตท่ีลดลง ทําให4รายได4จากภาษีลดลง ขณะท่ี
รายจ�ายด4านความม่ันคงไม�ได4ลดลง และวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศมาจากความผันผวน
ทําให4กําลังซ้ือภายนอกลดลง และประเทศไทยมีนโยบายการคลังแบบอนุรักษ&นิยม การถือกําเนิดของ
วิกฤตการณ&ท้ังหมดท่ีมีความสัมพันธ&เก่ียวข4องกัน ทําให4รัฐบาลแก4ปLญหาด4วยการประหยัดการใช4จ�าย
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ทุกประเภท งดรายจ�ายท่ีไม�จําเปBน และดุลข4าราชการออก แต�ปLญหาโครงสร4างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ท้ังท่ีดิน การขาดแคลนทุน และภาระหนี้สินเกษตรกร เด�นชัดข้ึน ทําให4นักคิดหลายคนเสนอทางเลือก
เพ่ือแก4ปLญหา (ชูศรี มณีพฤกษ&, 2542: 192-193) ท่ีสําคัญ คือ (ชูศรี มณีพฤกษ&, 2542: 237-242) 
พระยาสุริยนุวัตร (เกิด บุนนาค) เจ4าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน) และเจ4าพระยา
วงศานุประพันธ& (หม�อมราชวงศ&สท4าน สนิทวงศ&) แต�วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจท่ีถือกําเนิดระลอกสอง
ใน พ.ศ. 2472 และรัฐบาลแก4ปLญหาด4วยวิธีการเดิมนําไปสู�ความไม�พอใจของคนบางกลุ�มประกอบกับ
มีเหตุการณ&ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หลายเหตุการณ&จนนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบประชาธิปไตยสู�ระบอบพระมหากษัตริย&ภายใต4รัฐธรรมนูญของคณะราษฎรใน พ.ศ. 2475   

   เศรษฐกิจของประเทศไทยระหว�าง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2488 แบ�งออกเปBนสองช�วง 
ช�วงแรก ระหว�าง พ.ศ. 2475 ถึง 2484 มีปLญหาจากการส�งออกตํ่าท่ีต�อเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง 
ค�าเงินบาทท่ีสูงข้ึนจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว�างประเทศ และสภาวะการแข�งขันในตลาดข4าว
ระหว�างประเทศระหว�าง พ.ศ. 2475 ถึง 2483 ปLญหาการใช4จ�ายและการคลังของรัฐบาลจากความ
ตกตํ่าของรัฐบาลท่ีหารายได4ได4น4อย ทําให4การใช4จ�ายรัฐบาลลดลง งบประมาณรายจ�ายขาดดุล ทําให4
โครงการของรัฐบาลหยุดชะงัก และปLญหาการผลิตข4าวและหนี้สินของชาวนาจากราคาข4าวท่ีลดลง
แม4ว�าจะมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวนมาก ขณะท่ีประสิทธิภาพการผลิตลดลงเพราะขาดแคลน
พ้ืนฐานโครงสร4างการผลิตท่ีเพียงพอ ท้ังหมดเปBนผลมาจากเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลกในทศวรรษท่ี 2470 
แนวทางการแก4ไขปLญหาท่ีสําคัญ คือ การส�งเสริมเทคนิคการผลิตข4าวให4ผลผลิตต�อไร�สูง การลดต4นทุน
การผลิตข4าวลง การสนับสนุนให4ตลาดขยายตัว การกําหนดนโยบายการคลังแบบอนุรักษ&นิยมท่ีเน4น
งบประมาณสมดุลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (พอพันธ& อุยยานนท&, 2542: 246-255) ขณะท่ี
เศรษฐกิจช�วงระหว�าง พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2488 ประสบปLญหาการผลิตและการส�งออก การนําเข4า 
การขาดุลการค4า และภาวะเงินเฟ{อ เปBนผลมาจากการเข4าร�วมสงครามโลกครั้งท่ีสองช�วงปลายสงคราม 
(พอพันธ& อุยยานนท&, 2542: 246) 

   นับต้ังแต�ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งใน พ.ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2475 ทุนของ
ชาวจีนโพ4นทะเลเริ่มมีบทบาทท่ีสําคัญแทนท่ีทุนนิยมตะวันตกควบคู�กับทุนพระคลังข4างท่ีและกลุ�มศักดินา 
จากการควบคุมตลาดภายในประทศและต�างประเทศ เพราะสามารถทําการค4ากับคนจีนในจีน ฮ�องกง 
และสิงคโปร& ความได4เปรียบแหล�งเงินกู4ของโรงสีของคนจีนจากความใกล4ชิดระหว�างพ�อค4าคนจีนกับ
ชนชั้นสูงของไทย โรงสีของคนจีนเปBนต4นกําเนิดของการสีข4าวสารเปBนท่ีมาของการควบคุมการส�งออก
ข4าวสองในสาม ขณะท่ีโรงสีของชาวตะวันตกเปBนโรงสีข4าวกล4อง แต�นับต้ังแต� พ.ศ. 2475 ถึง 2488 
พัฒนาการเศรษฐกิจไทยท่ีสําคัญ (พอพันธ& อุยยานนท&, 2542: 280) ประการแรก การก�อตัวของทุนนิยม
ข4าราชการภายใต4ระบบทุนนิยมแห�งรัฐ รัฐบาลลงทุนธุรกิจหลายด4านซึ่งส�งผลให4เกิดชนชั้นนายทุน
รุ�นใหม�ท่ีเติบโตภายใต4การคุ4มครองและการอํานวยการของอํานาจราชการและการเมือง และเปBนแกน
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สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในภายหลัง ประการท่ีสอง การเปลี่ยนแปลงโครงสร4างของภาคอุตสาหกรรม 
เพราะนับต้ังแต�สงครามโลกครั้งท่ีสอง ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวและกระจายการผลิตสินค4าเพ่ิมข้ึน
จากการใช4เทคโนโลยีและสินค4าทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้น ลักษณะสําคัญของ
ทุนนิยมไทยช�วงนี้เปBนทุนนิยมเพ่ือการค4ามากกว�าจะเปBนทุนนิยมอุตสาหกรรม ปLจจัยท่ีกําหนดลักษณะ
สําคัญของทุนนิยมไทยคือบทบาทของรัฐท่ีคุ4มครองอุตสาหกรรมและการขาดแคลนแรงงานราคาถูกใน
ภาคอุตสาหกรรม  

   แนวคิดสําคัญเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจช�วง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2488 มาจาก 
(1) เค4าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค& ท่ีมีสาระสําคัญ คือ (ชัยอนันต& สมุทวณิช, 2535: 188-288; 
ชวลิต วายุภักตร&, 2527: 598-599; ปรีชา อารยะ, 2527: 633-650; พอพันธ& อุยยานนท&, 2542: 275) 
บทบาทของรัฐบาลท่ีหางานให4ทุกคนทําด4วยการวางโครงการเศรษฐกิจ การจัดการเศรษฐกิจด4วยการ
ดําเนินการผลิต การสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเอง การซ้ือท่ีดินจากเอกชนเพ่ือประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีทางอ4อม และภาษีเงินได4จากภาคเอกชน การกํากับ
ให4ราษฎรทํางานตามคุณวุฒิ กําลัง และความสามารถของตน สหกรณ&นับเปBนเครื่องมือท่ีสําคัญ และ 
(2) แนวคิดเศรษฐกิจชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการ ที่มีสาระสําคัญ คือ รัฐจะซื้อท่ีดินเปBนการ
เฉพาะกรณี การมุ�งเน4นชาติเปBนจุดหมายและสหกรณ&เพ่ือเปBนวิธีการสนับสนุนการรวมตัวของชนชั้น
กลางสนองตอบด4านปLจจัยการผลิต การสนับสนุนคนไทยให4มีส�วนร�วมแสวงหากําไรอย�างกว4างขวาง 
แสดงถึงแนวคิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการเข4มข4นน4อยกว�านายปรีดี พนมยงค& 
(พอพันธ& อุยยานนท&, 2542: 275)    

   ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2488 ประเทศไทยต4องเผชิญหน4า
กับปLญหาเศรษฐกิจหลายประการ ที่สําคัญ ได4แก� การขาดแคลนสินค4าอุปโภคบริโภค เงินเฟ{อ 
การขาดแคลนเงินตราต�างประเทศ เพราะมาจากข4อตกลงสมบูรณ&แบบอังกฤษ ประเทศไทยต4อง
แก4ปLญหาเหล�านี้จนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มต4นฟ��นตัวและกลับคืนสู�สภาวะปกติ ด4วยการกําหนด
มาตรการท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและระดับของปLญหา ท่ีสําคัญ คือ การออกกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมการซ้ือขายสินค4า การห4ามกักตุนสินค4า การจัดต้ังองค&การจัดซ้ือสินค4าอุปโภคบริโภค (อ.จ.ส.) 
เพ่ือจําหน�ายแก�ประชาชน การจัดตั้งร4านสหกรณ&การบริโภค และการควบคุมสินค4าต�างประเทศ 
นายทุนข4าราชการและนายทุนเชื้อสายจีนประสบความสําเร็จทางธุรกิจทําให4แทนท่ีนักธุรกิจตะวันตก 
กล�าวอีกนัยหนึ่ง สภาวะสงครามทําให4นักธุรกิจชาวตะวันตกในประเทศไทย ท่ีสําคัญ คือ ชาวอังกฤษ 
ยุติการทําธุรกิจในประเทศไทยชั่วคราว การเปjดธนาคารเพิ่มมากข้ึนและการใช4ธนาคารเปBนแหล�ง
ลงทุนเพ่ือทําธุรกิจอื่นของนายทุนข4าราชการหรือคนไทยเชื้อสายจีน นับเปBนช�วงเวลาที่นายทุน
ข4าราชการหรือคนไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทแทนและสร4างความม่ันคงแก�ธุรกิจของตน ทําให4นักธุรกิจ
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ตะวันตกลดบทบาทลงอย�างมากภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ธารทอง ทองสวัสด์ิ, 2542: 298, 
300, 307) 

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ช�วงท่ีสอง (พ.ศ. 
2491-2500) มีการกําหนดนโยบายชาตินิยมด4วยการสนับสนุนให4คนไทยประกอบอาชีพแทนคนต�างด4าว 
และให4รัฐทําหน4าท่ีประกอบการด4านอุตสาหกรรมด4วยการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจจํานวนมากเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน& มีการจัดตั้งธุรกิจส�วนตัวจํานวนมาก แล4วใช4อํานาจหน4าที่เอ้ือประโยชน&ในระบบ
อภิสิทธิ์ผูกขาด ก�อให4เกิดการคุ4มครองผลประโยชน&อย�างกว4างขวาง ทําให4นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมท่ี
ปรารถนาขจัดคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนออกจากระบบเศรษฐกิจล4มเหลว ตรงกันข4าม ชนชั้นนํา
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยกลับมีผลประโยชน&ทางเศรษฐกิจร�วมกับนักธุรกิจอย�างแนบแน�น
ส�งผลให4ระบบนายทุนขยายตัวอย�างกว4างขวาง (ธารทอง ทองสวัสดิ์, 2542: 298, 311, 312) 
นอกจากนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แม4สหรัฐอเมริกาเพิ่มความสําคัญของประเทศไทยผ�าน    
การให4ความช�วยเหลือเพ่ือแสวงหาพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต4ต�อต4านการคุกคามของคอมมิวนิสต&
ท่ีแผ�ขยายอิทธิพลท่ัวโลกแต�ล4มเหลว เพราะจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีแนวคิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยม 
เปBนเวลาเดียวกับที่ธนาคารโลกส�งคณะผู4เชี่ยวชาญสํารวจเศรษฐกิจประเทศไทยเพ่ือให4คําแนะนํา
หลายประการเพ่ือให4รัฐบาลปรับใช4 แม4ล4มเหลวจากแนวคิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยมของ จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม แต�รายงานธนาคารฉบับนี้กลายเปBนแม�แบบของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยภายหลัง 
(ธารทอง ทองสวัสด์ิ, 2542: 328) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกามีสูงข้ึนภายหลังจากการดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต& ใน พ.ศ. 2501 แนวทางพัฒนาประเทศระยะนี้
เปลี่ยนแปลงบ4าง เพราะแรงกดดันจากต�างประเทศคือสหรัฐอเมริกาท่ีต4องการให4รัฐลดบทบาททาง
เศรษฐกิจลง แล4วให4เอกชนท้ังในประเทศและต�างประเทศมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน เช�นเดียวกับองค&การ
ระหว�างประเทศคือธนาคารโลกท่ีต4องการให4เอกชนมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึนเช�นกัน (ธารทอง 
ทองสวัสด์ิ, 2542: 327) นโยบายทางเศรษฐกิจของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& มุ�งเน4นการเปjดโอกาสให4
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต�างประเทศลงทุนในประเทศไทยอย�างเสรี จนทําให4นับต้ังแต�ภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย�างมากจนทําให4ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมมาก ส�วนด4านเกษตรกรรมมีผลผลิตท่ีหลากหลาย ท้ังนี้เพ่ือสนองตอบต�อตลาดภายนอกและเพ่ือ
ป{อนสินค4าอุตสาหกรรมภายในประเทศด4วย (ธารทอง ทองสวัสด์ิ, 2542: 328)   
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับท่ีหนึ่งถือกําเนิดจากเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ ท่ีสําคัญ ประกอบด4วย (วิวัฒน&ชัย อัตถากร, 2542: 345) ประการแรก 
บทบาทของธนาคารโลกต�อการเสนอแนะการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประการท่ีสอง การให4ความ
ช�วยเหลือของสหรัฐอเมริกาตามโครงการแผนข4อท่ีสี่ (Point Four Program) (Truman, 1966: 60-62) 
เพ่ือเปBนเครื่องมือแสวงหาความร�วมมือกับประเทศโลกท่ีสามและสกัดก้ันการขยายตัวของคอมมิวนิสต& 
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(Hayes, 1971) ประการท่ีสาม การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เปBนการจํากัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประการท่ีสี่ การแทรกตัวของสหรัฐอเมริกา 
ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว�างประเทศ สืบเนื่องมาจากความขัดแย4งทางการเมืองจากกลุ�ม
อํานาจของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& กับพลตํารวจเอกเผ�า ศรียานนท& และความขัดแย4งทางเศรษฐกิจ
จากนโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมท่ีกีดกันชาวจีนด4วยการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ การรัฐประหารใน 
พ.ศ. 2500 ภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2500 นํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจด4วยเปBนความปรารถนาของนักธุรกิจท่ีให4เอกชนดําเนินการทางเศรษฐกิจ ลดความสําคัญ
ของรัฐวิสาหกิจ การเปjดประเทศด4านเศรษฐกิจ ประการท่ีห4า ข4อเสนอของคณะผู4แทนธนาคารโลกท่ี
เยือนประเทศไทยใน พ.ศ. 2500 ท่ีมีสาระสําคัญ คือ การส�งเสริมเศรษฐกิจแบบเสรี บทบาทของรัฐท่ี
เน4นการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ปฏิเสธการดําเนินธุรกิจแข�งขันกับเอกชนแต�
อํานวยความสะดวกท้ังการจัดโครงสร4างพ้ืนฐาน การรับความช�วยเหลือจากต�างประเทศ การพัฒนา
อุตสาหกรรม (International Bank Reconstruction and Development (IBRD), 1959: 8) ทําให4
รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& ปฏิบัติตามข4อเสนอของคณะผู4แทนธนาคารโลกท่ีสําคัญ คือ การจัดต้ัง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติ คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน กระทรวงพัฒนาการ
แห�งชาติ และกรมวิเทศสหการ (วิวัฒน&ชัย อัตถากร, 2542: 345-346)    

   การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติแบ�งออกเปBนสามช�วง 
ช�วงท่ีหนึ่ง ฉบับท่ีหนึ่งถึงสี่ ระหว�าง พ.ศ. 2504-2524 (วิวัฒน&ชัย อัตถากร, 2542: 347-350) มี
วัตถุประสงค&เพ่ือสร4างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมผลิตภัณฑ&มวลรวมประชาชาติ การรักษา
ความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือให4เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร4อยแก�ประเทศ เพ่ือส�งเสริมบรรยากาศ
การลงทุนท่ีดีและปกป{องระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ภายหลังการใช4ฉบับท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2504-2509) และ
ฉบับท่ีสอง (พ.ศ. 2510-2514) เปBนเวลาสิบเอ็ดป� ปLญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําเพ่ิมสูงข้ึน
จนกลายเปBนท่ีมาของการเพ่ิมเรื่องการกระจายรายได4ในฉบับท่ีสาม (พ.ศ. 2515-2519) และสี่ (พ.ศ. 
2520-2524) นับเปBนความขัดแย4งกันระหว�างความเจริญเติบโตกับการกระจายรายได4 ช�วงท่ีสอง ฉบับ
ท่ีห4าถึงเจ็ด ระหว�าง พ.ศ. 2525-2540 (วิวัฒน&ชัย อัตถากร, 2542: 350-353) ความล4าหลังของ
ชนบทนับเปBนปLญหาสําคัญที่มาจากความยากจน ความเหลื่อมล้ําระหว�างเมืองกับชนบท ทําให4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ีห4า (พ.ศ. 2525-2529) เสนอแนวทางการแก4ปLญหา
ชนบทควบคู�กับการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีต�อเนื่องมาจนถึงฉบับท่ีหก (พ.ศ. 2530-2534) และเจ็ด 
(พ.ศ. 2535-2539) เปBนการกระจายความเจริญสู�ภูมิภาคและชนบทควบคู�กับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ีห4า
เสนอแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอํานาจการบริหารการพัฒนาสู�ท4องถ่ิน การส�งเสริม
การมีส�วนของประชาชนเพ่ือปกครองตนเอง ช�วงท่ีสาม ฉบับท่ีแปดถึงสิบเอ็ด (พ.ศ. 2540-2554) 
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(วิวัฒน&ชัย อัตถากร, 2542: 353-354) มุ�งเน4นการพัฒนาคน ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร  
การสร4างความเข4มแข็งให4ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาสิ่งแวดล4อม การเติบโตอย�างมีเสถียรภาพ 
ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับท่ีหนึ่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ีสองถึง
เจ็ดมุ�งเน4นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส�วนฉบับท่ีแปดถึงสิบเอ็ดมุ�งเน4นคน สังคม สิ่งแวดล4อม 
และชนบท (วิวัฒน&ชัย อัตถากร, 2542: 342)    

   ดังนั้น ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยที่พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติแต�ละฉบับก�อให4เกิดวิกฤตการณ&ท่ีสําคัญสองครั้ง มีความเก่ียวพันกับการก�อหนี้สินเกิน
ตัว ครั้งแรกเปBนหนี้ภาครัฐ ในช�วงปลายทศวรรษท่ี 2510 ถึง 2520 ครั้งท่ีสองเปBนหนี้ภาคเอกชนใน 
พ.ศ. 2540 เม่ือเศรษฐกิจประเทศไทยล�มสลายใน พ.ศ. 2540 พบว�าเปBนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบฟองสบู�โดยเฉพาะช�วงฉบับท่ีหกและเจ็ด ทําให4เศรษฐกิจไทยใน พ.ศ. 2540 ถึง 2542 หดตัวลง
อย�างมาก ส�วนดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลและภาวะเงินเฟ{อมีผลกระทบต�อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะช�วงปลายฉบับท่ีสี่และปลายฉบับท่ีเจ็ดขาดดุลอย�างมาก จนรัฐบาลต4องประกาศลดค�าเงิน
บาทและลอยตัวหรือลดค�าเงินบาทในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เงินเฟ{อมีอัตราสูงส�งผลกระทบ
ต�อชนชั้นล�างอย�างมาก ท่ีภายหลังลดลงจากการหดตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทุกฉบับล4มเหลวด4าน
การกระจายรายได4แสดงถึงยิ่งมีการพัฒนามากข้ึนยิ่งทําให4มีความเหลื่อมล้ํามากข้ึน การว�างงานและ
การความยากจนเปBนปLญหาท่ีรุนแรงหลังวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจครั้งท่ีสอง นอกจากนี้ยังแสดงถึง
ชนบทเสียเปรียบเมืองทุกด4าน ผลจากการพัฒนาทําให4ดิน น้ํา ป�าไม4 และอากาศ ถูกทําลายและใช4ไป
โดยปราศจากการพัฒนาอย�างยั่งยืน นับเปBนต4นทุนมหาศาลที่ต4องแลกกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการสร4างความทันสมัยในกระบวนการพัฒนา การพัฒนา
เศรษฐกิจนับเปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4เศรษฐกิจไทยและโครงสร4างอุตสาหกรรมต4องพ่ึงพา ข้ึนต�อ หรือ
เสียเปรียบทุนต�างชาติสูงเกินไป จนนํามาวิกฤตการณ&หนี้สินต�างประเทศ (วิวัฒน&ชัย อัตถากร, 2542: 
355) ภายหลัง 

   ดังนั้น บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบท
ภายในด4านเศรษฐกิจ มาจากการสะสมทุน เปBนความสัมพันธ&ระหว�างเศรษฐกิจกับการเมือง จากการ
สะสมทุนภายในของประเทศไทยสมัยรัฐจารีตที่มีลักษณะเปBนสามเหลี่ยม (Tripod Structure) 
แบ�งเปBนสามกลุ�มหลัก ประกอบด4วย (Suehiro, 1989) กลุ�มทุน (1) พระมหากษัตริย& เจ4านาย และขุนนาง 
(2) พ�อค4าชาวจีน (3) พ�อค4านักธุรกิจชาวตะวันตก ช�วงก�อนและภายหลังสนธิสัญญาเบาริงค&ใน พ.ศ. 
2398 เปBนความสัมพันธ&ระหว�างพระมหากษัตริย&ที่เปBนนายกับพ�อค4าชาวจีนท่ีเปBนผู4รับใช4 (serve) 
พระมหากษัตริย&ทรงผูกขาดการค4าผ�านพระคลังสินค4าท่ีทําหน4าท่ีเก็บภาษีส�งให4กับรัฐ ความเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาริงค&ทําให4พระมหากษัตริย&ทรงขยายระบบเจ4าภาษีนายอากรให4ผูกขาด
การเก็บภาษีพืชผลทางการเกษตรอย�างกว4างขวาง เปBนความสัมพันธ&ระหว�างพระมหากษัตริย&กับพ�อค4า
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ตะวันตกท่ีบริหารจัดการร�วมกัน (Suehiro, 1989: 277-280) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ทําให4รัฐผูกขาดทางเศรษฐกิจ แต�เปลี่ยนแปลงจากพระมหากษัตริย&และขุนนางสู�รัฐวิสาหกิจ มี
การเปลี่ยนแปลงพ�อค4าชาวจีนจากผู4รับใช4เปBนผู4พ่ึงพิง เปBนความสัมพันธ&ระหว�างรัฐท่ีเปBนผู4ปกครองคือ
คณะราษฎรอุปถัมภ&พ�อค4าชาวจีน มีรัฐวิสาหกิจเปBนฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ บริษัทของหน�วยงาน
ราชการสนับสนุน ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง 2500 คณะราษฎรสร4างฐาน
อํานาจทางเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญ คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ท่ีมีนโยบายชาตินิยมแบบ
ทุนนิยมโดยรัฐ (state capitalism) จากการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ การสนับสนุนบริษัทของหน�วยงานราชการ
ผูกขาดวิสาหกิจจํานวนมากเพ่ือเปBนฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ นับต้ังแต� พ.ศ. 2481 ถึง 2487 และ 
พ.ศ. 2491 ถึง 2500 ทําให4ข4าราชการจํานวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงเปBนนายทุนขุนนาง (Bureaucratic 
capitalist) (สังศิต พิริยะรังสรรค&, 2526: 286) 

   การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองภายหลังการรัฐประหารของจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต& นับต้ังแต� พ.ศ. 2500 ถึงสิ้นสุดการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอม กิตติขจร 
ภายหลังเหตุการณ&วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทําให4ประเทศไทยปกครองระบอบเผด็จการ 
(Totalitarian regime) จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& สถาปนาฐานอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีเปBนพันธมิตรกับ
เอกชนและลดอํานาจรัฐวิสาหกิจ ก�อให4เกิดความสัมพันธ&ระหว�างผู4ปกครองท่ีอุปถัมภ&กับนายทุนท่ีรับ
การอุปถัมภ& จากการเชิญผู4มีอํานาจทางการเมืองมาดํารงตําแหน�งประธานกรรมการ กรรมการท่ีปรึกษา 
การถือหุ4น หรืออ่ืนใด ของบริษัท เพ่ือปกป{องธุรกิจของนายทุน ผู4มีอํานาจทางการเมืองใช4กลไกและครื่
องมือรัฐสนับสนุน ส�งเสริม ผลักดัน หรืออ่ืนใด ให4รัฐบาล กลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน หรืออ่ืนใด 
อนุมัติผลประโยชน&ของบริษัทเสมอ เปBนความสัมพันธ&ที่ผู 4ปกครองใช4อํานาจทางการเมืองเพ่ือ
ผลประโยชน&ทางธุรกิจ ก�อให4เกิดการสะสมทุนของพ�อค4านักธุรกิจจํานวนมาก ทําให4กลุ�มทุนธนาคาร
สนับสนุนทางการเงินแก�กลุ�มธุรกิจอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ กลุ�มทุนอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และกลุ�มทุนท่ี
มีความสัมพันธ&กับต�างประเทศ นับเปBนสาเหตุท่ีทําให4เติบโตอย�างมากนับต้ังแต� พ.ศ. 2500 ถึง 2540 
ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงจากรัฐวิสาหกิจและบริษัทท่ีหน�วยงานรัฐส�งเสริมสนับสนุน เปBนรัฐกับทุน
บนพื้นฐานความสัมพันธ&ระหว�างผู4ปกครองหรือผู4มีอํานาจทางการเมืองกับนักธุรกิจแทน ภายหลัง
เหตุการณ&วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การสิ้นสุดของระบอบเผด็จการอํานาจนิยมนําไปสู�ระบบ
การเมืองที่เปjดกว4าง ทําให4ผู4ปกครองที่เปBนทหารและข4าราชการพลเรือนหมดอํานาจลง เท�ากับ
ปลดปล�อยนายทุนเข4าสนับสนุนทางการเมืองกับนักการเมืองและพรรคการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความสําคัญของภาคธุรกิจท่ีมีความหมายถึง
กลุ�มทุนท่ีทวีความสําคัญ ทําให4รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท& จัดต้ังคณะกรรมการร�วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก4ปLญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ใน พ.ศ. 2524 ประกอบด4วย ตัวแทนจากรัฐ และภาคเอกชนท่ี
ประกอบด4วย สภาหอการค4าแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 
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เพ่ือหารือเสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร&ทางเศรษฐกิจร�วมกัน เปBนความสัมพันธ&ภาคีรัฐ-สังคม 
(corporatism) ท่ีทุนเปBนส�วนหนึ่งที่มีส�วนร�วมเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะ แสดงถึงความสําคัญ
และพลังท่ีเพ่ิมอํานาจทางเศรษฐกิจ ทุนท่ีมีความสัมพันธ&กับรัฐจากกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน 
ระดับสูงท่ีจัดต้ัง ทําให4กลุ�มทุนเพ่ิมบทบาททางการเมือง จากการสนับสนุนนักการเมือง พรรคการเมือง 
การดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรืออื่นใด นับเปBนการเริ่มต4นแบบการผูกขาดท่ีต�อเนื่องภายหลัง 
สมาคมธนาคารไทยนับกลุ�มทุนผูกขาดทางการเงิน สภาหอการค4าแห�งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย มีบทบาทในคณะกรรมการร�วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก4ปLญหาเศรษฐกิจ นับเปBน
กลุ�มทุนท่ีเปBนกลุ�มผลประโยชน&ผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีมีอํานาจและอิทธิพลมากท่ีสุด ทําให4บริษัทท่ีมี
ชื่อเสียงท่ีมีอํานาจและอิทธิพลท้ังภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมล4วนแล4วแต�สัมพันธ&กับนายทุน
ธนาคารส�วนใหญ� (สุนัย จุลพงศธร, 2543: 287) 

   สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรี จนถึงพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี ก�อนเกิดวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ระบบเศรษฐกิจไทยสัมพันธ& เก่ียวพัน 
เชื่อมโยง ต�อเนื่อง หรืออ่ืนใด กับเศรษฐกิจภายนอก หรือเศรษฐกิจจากต�างประเทศ ทําให4นายทุน
พัฒนาเปBนชนชั้นในประเทศไทยท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจจากสิทธิพิเศษท่ีรับการยกเว4นจากมาตรการ
ทางภาษีและสิทธิพิเศษทางการค4า ก�อให4เกิดการสะสมทุนอย�างต�อเนื่อง การเมืองท่ีเปjดกว4างทําให4ทุน
เปBนปLจจัยสําคัญในการเลือกต้ัง ความสัมพันธ&ระหว�างทุนกับรัฐก�อกําเนิดเปBนความสัมพันธ&ระหว�าง
นักธุรกิจกับนักการเมือง นับตั้งแต�การสนับสนุนทางการเงิน การจัดหาหัวคะแนนและเครือข�าย 
การลงสมัครรับเลือกต้ัง การจัดต้ังพรรคการเมือง หรืออ่ืนใด ทําให4แบ�งลักษณะความสัมพันธ&เปBนสอง
ลักษณะ ประกอบด4วย พ�อค4านักธุรกิจหรือนายทุนสนับสนุนเบื้องหลัง และพ�อค4านักธุรกิจหรือนายทุน
เปBนนักการเมืองหรือดํารงตําแหน�งทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี การเพิ่มความสําคัญของการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแสดงถึงความสัมพันธ&ระหว�างทุนกับรัฐทวีความสําคัญมากเท�านั้น ภายหลังเม่ือนักการเมือง
และพรรคการเมืองท่ีพ�อค4านักธุรกิจสนับสนุนชนะการเลือกต้ัง ทําให4นโยบายสาธารณะและกฎหมาย
ท่ีถือกําเนิดเอ้ืออํานวย เปBนประโยชน& เปBนผลดี เปBนผลบวก แก�พ�อค4านักธุรกิจภายหลัง  

   ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของความสัมพันธ&ระหว�างรัฐกับทุนนับต้ังแต�
ทศวรรษท่ี 2530 ท่ีสําคัญ ประกอบด4วย (วรวลัญช& โรจนพล, 2551: 217-220) ประการแรก การเพ่ิม
จํานวนนายทุนท่ีดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี จากรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท่ีเปBนร4อยละ 52.3 
จนถึงนายชวน หลีกภัย (ช�วงแรก ระหว�าง พ.ศ. 2535 ถึง 2538) เปBนร4อยละ 56.8 ส�วนใหญ�เปBน
ผู4ประกอบการขนาดกลางและเล็ก เปBนนายทุนท4องถิ่น มากกว�านายทุนผูกขาด (เกริกเกียรติ 
พิพัฒน&เสรีธรรม, 2548: 93) ประการท่ีสอง พ�อค4านักธุรกิจหรือนายทุนหรือกลุ�มทุนสนับสนุนทาง
การเมืองกับนักการเมืองหลายคนและพรรคการเมืองหลายพรรค เพ่ือกระจายความเสี่ยงทางการเมือง 
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เพ่ือให4พรรคใดท่ีสนับสนุนเปBนรัฐบาลย�อมเปBนประโยชน&กับธุรกิจท่ีมี ประการท่ีสาม พ�อค4านักธุรกิจ
หรือนายทุนหรือกลุ�มทุนผูกขาดที่เปBนผู4ประกอบขนาดธุรกิจขนาดใหญ� เปBนธุรกิจระดับประเทศ 
แม4สนับสนุนนักการเมืองและพรรคการเมือง แต�ไม�มีพ�อค4านักธุรกิจหรือนายทุนหรือกลุ�มทุนใดท่ีให4เงิน
ผูกขาดเพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง แล4วทําให4พรรคการเมืองนั้นปฏิเสธการสนับสนุนจากนายทุนหรือ
พ�อค4านักธุรกิจหรือกลุ�มทุนอ่ืน ทําให4พ�อค4านักธุรกิจหรือนายทุนหรือนายทุนไม�ผูกขาด ชี้นํา นโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมาจากนักการเมืองและพรรคการเมือง ประการที่สี่ แม4พ�อค4านักธุรกิจหรือนายทุน
หรือกลุ�มทุนผูกขาดดํารงตําแหน�งทางการเมือง แต�กลุ�มทุนท้ังหมดเปBนเบื้องหลังการสนับสนุนการ
จัดต้ังพรรคการเมือง เพ่ือเชื่อมโยงระหว�างผลประโยชน&ทางการเมืองกับผลประโยชน&ทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ทําให4พ�อค4านักธุรกิจหรือนายทุนหรือกลุ�มทุนผูกขาดเปBนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค 
เลขาธิการพรรค รองหัวหน4าพรรค ยกเว4นนายบรรหาร ศิลปอาชา ท่ีดํารงตําแหน�งเปBนหัวหน4าพรรค
ภายหลัง แต�โครงสร4างและกระบวนการภายในพรรคชาติไทยประกอบด4วยกลุ�มทุนหลายกลุ�มประกอบ
เปBนพรรคชาติไทย ทําให4ไม�มีการผูกขาดเพียงกลุ�มเดียว ประการท่ีห4า กลุ�มทุนธนาคาร ท่ีเปBนกลุ�มทุน
ธนาคารพาณิชย& เปBนกลุ�มทุนผูกขาดที่มีบทบาทมากกว�ากลุ�มทุนอื่น มีตัวแทนดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต�งต้ังในรัฐบาลหลายชุด นับต้ังแต�หลังเหตุการณ&
วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ท่ีสําคัญ คือ นายอานันท& 
ปLนยารชุน นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน& นายบุญชู โรจนเสถียร นายอํานวย วีรวรรณ นายโฆสิต 
ปL�นเป��ยมรัษฎ& นายธารินทร& นิมมานเหมินทร& ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล นายสุรเกียรติ เสถียรไทย  

   แม4ว�าบุคคลจากกลุ�มทุนผูกขาดของธนาคารพาณิชย&มีอํานาจทางการเมืองหรือ
ดํารงตําแหน�งทางการเมือง แต�มีลักษณะสําคัญแตกต�างจากบุคคลจากกลุ�มทุนผูกขาดภายหลัง
วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 สามประการ (วรวลัญช& โรจนพล, 2551: 219) ประการแรก 
นักการเมืองท่ีมาจากกลุ�มทุนผูกขาดธนาคารพาณิชย& เปBนนักบริหารมืออาชีพ ไม�ใช�เจ4าของปLจจัยการผลิต 
ท่ีเปBนนายทุนหรือกลุ�มทุนผูกขาด ประการที่สอง กลุ�มทุนผูกขาดท่ีมาจากธนาคารพาณิชย&ขาดการ
ควบคุม ครอบงํา สั่งการ บงการ หรืออ่ืนใด ต�อโครงสร4าง กระบวนการ รูปแบบ เครื่องมือ กลไก หรือ
อ่ืนใด อย�างเบ็ดเสร็จ เท�ากับเปjดพ้ืนท่ีให4ตัวแสดงอ่ืน ประกอบด4วย บุคคล กลุ�ม องค&การ หน�วยงาน 
สถาบัน หรืออ่ืนใด มีบทบาทต�อสาธารณะ ประการท่ีสาม พ้ืนท่ีแสดงออกของตัวแสดงท่ีมาจากกลุ�ม
ทุนผูกขาดธนาคารพาณิชย&จํากัดเฉพาะด4านเศรษฐกิจและธุรกิจ ไม�ใช�ทุกด4าน ทุกมิติ ทุกเวลา ทุก
นโยบาย ทุกพ้ืนท่ี หรืออ่ืนใด ครอบคลุมเปBนภาพรวม ระดับมหภาค ทําให4ไม�เปBนส�วนหนึ่งกับรัฐ   

   ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสู�การสิ้นสุดบทบาททางการเมือง
ของกลุ�มทุนธนาคารพาณิชย& มาจากการเปjดการทําธุรกรรมระหว�างประเทศท่ีกรุงเทพฯ (Bangkok 
International Banking Facilities: BIBF) ท่ีริเริ่มสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี 
นําไปสู�การผ�อนคลายทางการเงินจากเงินกู4จากต�างประเทศ ท่ีทําให4หนี้สินเพ่ิมจากจํานวน 40000 
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ล4านดอลลาร&สหรัฐใน พ.ศ. 2535 เปBนจํานวน 80000 ล4านดอลลาร&สหรัฐใน พ.ศ. 2539 หรือสัดส�วน
หนี้สินต�อผลิตภัณฑ&มวลรวมภายใน (Gross Domestic Product: GDP) จํานวนร4อยละ 34 ใน พ.ศ. 
2533 เปBนจํานวนร4อยละ 51 ใน พ.ศ. 2539 จํานวนสี่ในห4าของหนี้สินท้ังหมดมาจากภาคเอกชน เปBน
จํานวนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากสถาบันทางการเงิน (Jansen, 2001: 125-126; Lauridsen, 1998: 198) 
เพ่ือนํามาปล�อยกู4ธุรกิจอสังหาริมทรัพย&ท่ีมีการผลิตเกินความต4องการ หรืออุปทานมากกว�าอุปทาน 
(Over supply) ก�อให4เกิดหนี้ท่ีไม�ก�อให4เกิดรายได4 ก�อให4เกิดสินทรัพย&ด4อยคุณภาพ นําไปสู�การขาด
สภาพคล�องของสถาบันการเงิน ท่ีมีผลต�อการชําระหนี้ต�างประเทศ นําไปสู�การลดค�าเงินบาทในวันท่ี 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เปBนท่ีมาของวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 
74-75) เท�ากับเปBนการสิ้นสุดบทบาททางการเมืองของกลุ�มทุนธนาคาร (พ.ศ. 2500-2540) เพราะมี
การปjดสถาบันการเงินจํานวน 58 แห�ง มีการขายกิจการให4ต�างประเทศท้ังท่ีสมัครใจและบังคับ 
(ประชัย เลี่ยวไพรัตน&, 2555: 2) การควบรวมกิจการเพื่อความอยู�รอดหลังจากที่เคยเติบโตอย�าง
กระจัดกระจายในทศวรรษท่ี 2530 การลดการลงทุนของภาครัฐและเอกชนลง ความต4องการเงินกู4
จํานวน 730,000 ล4านบาท เพ่ือฟ��นฟูสถาบันทางการเงินและเศรษฐกิจ (วารสารการเงินการธนาคาร, 
2540: 34) ทําให4ประเทศไทยของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และนายชวน หลีกภัย ขอรับความ
ช�วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว�างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) (บูฆอรี ยีหมะ, 
2549: 76-79) นํามาสู�การปรับเปลี่ยนภาครัฐอย�างกว4างขวางตามเง่ือนไขท่ีกําหนดให4มีการสร4าง
เสถียรภาพ (Stabilization) การลดกฎระเบียบ (Deregulation) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 
และการเปjดเสรี (Liberalization) การแทนท่ีกลุ�มทุนธนาคารด4วยกลุ�มโทรคมนาคมนับเปBนจุดเปลี่ยนแปลง
ท่ีนํามาสู�ทุนผูกขาดที่ทุนครอบรัฐ นําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด การก�อกําเนิด
เสรีนิยมใหม� ประชานิยม และการตลาดทางการเมืองภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 

   ดังนั ้น “สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช�วงแรกเปBนการ
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจท่ีมีเกษตรกรรมและการขายทรัพยากรธรรมชาติ (1.0 และ 2.0) เช�น ไม4 
และแร�ธาตุต�าง ๆ และอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีทดแทนการนําเข4า ไปเปBนอุตสาหกรรมขนาดใหญ�เพ่ือ
การส�งออก (3.0) และหลังจากนั้นอีกราว 20 ป� ประเทศญ่ีปุ�นได4ย4ายฐานการผลิตเข4ามาในประเทศไทย 
เนื่องจาก plaza  accord ทําให4ฐานการผลิตด4านอุตสาหกรรมภายในของไทยได4รับการพัฒนาอย�าง
เข4มแข็งจากปLจจัยภายนอก” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) “วิกฤตเศรษฐกิจในป� 2540 เริ่มจากการท่ี
รัฐบาลขณะนั้นประกาศให4ค�าเงินบาทลอยตัว นักวิชาการตะวันตกเห็นพ4องต4องกันว�าเปBนผลโดยตรง
จากการปกครองแบบพรรคพวก (Cronyism) ภายใต4ระบอบการเมืองกึ่งประชาธิปไตย” (ณัฐกร 
วิทิตานนท&, 2559) “ผลโดยตรงจากวิกฤตต4มยํากุ4ง 2540 ส�งผลให4ประเทศไทยต4องถูกบังคับให4เข4าสู�
ข4อปฏิบัติตามเกณฑ&ของธนาคารโลกท่ีมีวัตถุประสงค&ให4ประเทศไทยเปjดเสรีทางการค4าตามแนวทาง 
Neo-liberalism” (ราม โชติคุต, 2560)  
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   “ในมุมของการเปลี่ยนผ�าน ระบบรัฐตลาดได4ส�งผลให4เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร4างด4านเศรษฐกิจของไทยซ่ึงแต�เดิมอยู�ในมือของชาวไทยเชื้อสายจีน การเปลี่ยนแปลงของตลาด
ได4ส�งผลต�อนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนในระดับกลางและระดับเล็ก โดยเฉพาะในหัวเมืองซ่ึงธุรกิจโรงสี
และโรงเลื่อยขนาดกลางและเล็กได4รับผลกระทบทางนโยบายและลักษณะการตลาด ในขณะท่ีเกิด
ธุรกิจขนาดใหญ�อาทิ เอเชียโกลเด4นไรซ& ซีพี ได4เข4ามามีบทบาทในการเปBนผู4เล�นขนาดใหญ�ในตลาดท่ี
เปลี่ยนไป” (ชาคริต เทียบเธียรรัตน&, 2559) “บริบทสําคัญคือการเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มมาจากการ
เปjดการค4าเสรี ภายใต4นโยบาย เปลี่ยนสนามรบเปBนสนามการค4า ภายใต4พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ได4
เริ่มเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจระหว�างประเทศของไทย อย�างไรก็ตามการผลักดันทางด4าน
เศรษฐกิจได4เปลี่ยนอย�างชัดเจนภายใต4รัฐบาลของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ส�งผลให4เกิดการค4าท่ีเปjดกว4าง
มากข้ึนในระดับนานาชาติ เศรษฐกิจระหว�างประเทศได4ขยายตัวเองค�อนข4างกว4างขึ้นและส�งผลให4
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับมหภาค นอกจากนี้การลงทุนจากต�างประเทศเช�นในระบบการเงิน
การธนาคารได4เปBนข4อเปรียบเทียบท่ีชัดเจนระหว�างรัฐชาติกับรัฐตลาด โดยธนาคารในไทยจํานวนมาก
โดนเข4าถือหุ4นโดยทุนต�างชาติ ในทางกลับกัน บริษัทท่ีมีศักยภาพในการลงทุนในต�างประเทศหรือเข4า
ควบคุมกิจการในต�างประเทศได4เกิดมิติทางเศรษฐกิจส�งผลให4ประเทศไทยก4าวไปสู�การเปBนนักลงทุน
ข4ามชาติในต�างประเทศ” (ชาคริต เทียบเธียรรัตน&, 2559) 

   ความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดข4างต4นสอดคล4องกบความคิดท่ีว�า “กระแส
ความเปลี่ยนแปลงเห็นมาต้ังแต�สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เพราะมีการชูนโยบายเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน นับเปBนแนวคิดท่ีสร4างทุนนิยมหรือการสร4างฐานทางเศรษฐกิจให4กับประเทศ จากนโยบาย
เปลี่ยนสนามรบเปBนสนามการค4า และการทํานโยบายอุตสาหกรรมทั้งหลายเพื่อเปBนประเทศ
อุตสาหกรรมเท�ากับเปBนความพยายามดึงกลุ�มทุนเข4ามา” (ไพลิน ภู�จีนาพันธุ&, 2559) “สมัยพลเอก
ชาติชายเริ่มๆ ก�อตัว แต�ชัดเจนสมัยทักษิณ ชินวัตร” (ธนศักด์ิ สายจําปา, 2559) และ “การเปjดกว4าง
ทางการเมืองสมัยพลเอกชาติชาย ทําให4ระบบเศรษฐกิจเปjดตามมา นโยบายเศรษฐกิจพลเอกชาติชาย
ท่ีเปลี่ยนสนามรบเปBนสนามการค4า ทําให4เปjดในสองจุดที่ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคของประเทศไทยท่ี
ขับเคลื่อนไปสู�การลงทุนท่ีจะเปjดตลาด และสอง ระบบการเมืองท่ีเริ่มเปjด เพราะเราจะสังเกตเห็นว�า
ภายหลังจากรัฐบาลชาติชายเข4ามา ระบบพรรคการเมืองเข4ามาทําธุรกิจท่ีภายหลังเรียกว�าธนกิจการเมือง 
เพราะการเมืองกลายเปBนการลงทุน ทําให4เราคุ4นเคยว�านักการเมืองใช4เงินทําให4ไห4สิทธิในสภา เพ่ือเปBน
รัฐบาลและรัฐบาลก็จะถอนทุน ซ่ึงพบเห็นจากงานวิจัยจํานวนมากที่พิสูจน&อย�างชัดเจน” (มาลินี 
คุ4มสุภา, 2559)     

   ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก�อให4เกิดผลกระทบต�อความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ดังความคิดท่ีว�า“การเปjดกว4างมากข้ึนในทางเศรษฐกิจ สืบเนื่องมาต้ังแต�ปลายรัฐบาลชวน 
จากการแก4ไขกลุ�มกฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ ซ่ึงรัฐบาลไทยได4แก4ไขตามความต4องการของกองทุน
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การเงินระหว�างประเทศ และธนาคารโลกซึ่งปรากฏอยู�ในหนังสือแสดงเจตจํานง (letter of 
intent/LOI) หรือเง่ือนไขในการกู4เงิน ซ่ึงรัฐบาลก�อนหน4านั้นลงนามในช�วงป� 2540” (ณัฐกร วิทิตานนท&, 
2559) “บริบทเศรษฐกิจในประเทศนั้นมีผลมากๆ ต�อการเปลี่ยนผ�านรัฐไทย นั่นก็คือวิกฤติเศรษฐกิจป� 
2540 นั่นเอง บริบททางเศรษฐกิจภายในแบบนั้นได4เอ้ือให4เกิดวีรบุรุษทางการเมือง/ทางเศรษฐกิจได4
โดยง�าย และวิกฤติครั้งนั้นยังเปBนโอกาสสําหรับกลุ�มทุนบางกลุ�มในการเข4าสู�อํานาจการเมืองด4วย
ตนเองด4วย” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559)  

  3. ด�านสังคม    
   ประเทศไทยถือกําเนิดตั้งแต�สมัยสุโขทัย เปBนเมือง แว�นแคว4น อาณาจักร 

ต�อเนื่องถึงสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร& จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล4าเจ4าอยู�หัว 
รัชกาลท่ีสาม เปBนรัฐจารีตหรืออาณาจักรโบราณท่ีเน4นกําลังคน โครงสร4างทางสังคมนับต้ังแต�อดีต
จัดแบ�งช�วงชั้นเปBนสองชนชั้น คือ ชนชั้นนําหรือชนชั้นปกครอง ประกอบด4วย กษัตริย& เจ4านายและขุนนาง 
และชนชั้นใต4ปกครอง คือ ไพร�และทาส จากแนวคิดระบบศักดินาและระบบไพร�ท่ีควบคุมกําลังคน
หรือแรงงาน บังคับให4ไพร�ทุกคนสังกัดมูลนายเพ่ือรับการคุ4มครอง ทําให4ไพร�ฟ{าในระบบไพร�ไม�เปBน
อิสระ เปBนความสัมพันธ&แนวด่ิง (Vertical Relation) ระหว�างคนท่ีมีฐานะ ชนชั้น แตกต�างกัน ทําให4
การรวมกลุ�มแนวราบของคนท่ีเท�าเทียมกันและเปBนท่ีมาของกลุ�มทุติยภูมิในไทยจํากัด การปกครอง
ระบอบราชาธิปไตยท่ีปฏิเสธการรวมกลุ�มเปBนอิสระจากการควบคุมของรัฐทําให4การรวมกลุ�มมีน4อย 
การรวมกลุ�มท่ีถือกําเนิดอาจกลายเปBนกบฏ แข็งเมือง กระด4างกระเด่ือง ต้ังตนเปBนอิสระ หรืออ่ืนใด 
ทําให4รัฐศูนย&กลางปราบปรามนับต้ังแต�อดีตจนถึงช�วงท4ายของรัฐจารีต การยกเลิกระบบไพร�ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีห4าของกรุงรัตนโกสินทร& ทําให4เพ่ิมการรวมกลุ�ม 
ทุติยภูมิ เปBนการรวมกลุ�มท่ีจํากัดเฉพาะชนชั้นนํา ไม�ใช�ราษฎรที่มาจากไพร� เปBนที่มาของการจัดต้ัง
สภากาชาด ใน พ.ศ. 2436 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีห4า นับเปBน
องค&การพัฒนาเอกชนแห�งแรกภายหลัง มีจัดต้ังเปBนสมาคมสโมสรสําหรับราษฎรท่ีมีการศึกษา เปBน
ปLญญาชน ข4าราชการ พ�อค4า และชาวต�างประเทศที่พํานักในประเทศ เพื่อความร�วมมือระหว�าง
สมาชิก การสังสรรค& การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปBนงานสาธารณะทางสังคมและเศรษฐกิจมากกว�า
การเมือง แม4การรวมกลุ�มถือกําเนิดในช�วงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย& (พ.ศ. 2435-
2475) แต�ความหวาดเกรงการรวมกลุ�มท่ีเปBนภัยต�อประเทศและความม่ันคงทําให4มีการออกกฎหมาย
หลายฉบับ ท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติอ้ังยี่รัตนโกสินทร&ศก 116 เพ่ือควบคุมสมาคมของพ�อค4าคนจีน
ท่ีชนชั้นปกครองหวาดวิตก (ธโสธร ตู4ทองคํา, 2548: 37-114)  

   แม4การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปBนการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
โดยชนชั้นนํา (Elite Democracy) ในระบบราชการ แต�กลุ�มและขบวนการแรงงานท่ีมีความต่ืนตัว
ทางการเมืองในทศวรรษท่ี 2470 ต�างมีส�วนทําให4คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จ (ผาสุก 
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พงษ&ไพจิตร และคริส เบเกอร&, 2542: 294, 302-308) เช�นเดียวกับสื่อมวลชนท่ีมีบทบาทสําคัญต้ังแต�
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีหก ต�อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล4าเจ4าอยู�หัว รัชกาลท่ีเจ็ด ต�อมารัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาให4การสนับสนุนการรวมกลุ�ม
พ�อค4าจัดตั้งหอการค4าสยาม (Siamese Chamber of Commerce) ใน พ.ศ. 2476 (นครินทร& 
เมฆไตรรัตน&, 2535: 271) ขณะท่ีความคิดของนายปรีดี พนมยงค& มีส�วนสําคัญเพ่ือแก4ปLญหาและ
วางรากฐานเศรษฐกิจและสังคม ที่สําคัญ คือ การจัดตั้งสหกรณ& (ปรีดี พนมยงค&, 2526: 169) 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร&และการเมือง มีนัยต�อการเสริมสร4างประชาสังคม  แต�ความขัดแย4งทาง
การเมืองระหว�างทหารและพลเรือนท่ีเปBนสมาชิกคณะราษฎร การมีส�วนร�วมทางการเมือง (Political 
Participation) จากการเลือกต้ังท่ีกลายเปBนเครื่องมือสร4างความชอบธรรมให4กับคณะราษฎร ทําให4
การปกครองมีลักษณะเปBนอํานาจนิยม (Authoritarianism) มากกว�าสมัยราชาธิปไตย ส�งผลต�อ
ขบวนการแรงงานท่ีมีความสัมพันธ&กับนายปรีดี พนมยงค& ลดบทบทบาทลง และรัฐบาลมีบทบาท
ควบคุมขบวนการแรงงาน (ผาสุก พงษ&ไพจิตร และคริส เบเกอร&, 2542: 309) 

   การกําหนดนโยบายรัฐนิยมภายหลังการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) ทําให4รัฐดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม
โดยรัฐ (State Corporatism) ทําให4ควบคุมสมาคมการค4าและหอการค4าอย�างใกล4ชิด (มนตรี เจนวิทย&การ, 
2516) ความขัดแย4งจากการปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยมสามฐาน (authoritarian triumvirate rule) 
(Darling,  1965: 113) ทําให4จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2491-2500) สร4างฐาน
อํานาจและแสวงหาการสนับสนุนจากกรรมกรตามแนวทางประชานิยม (populism) ท่ีมีนัยตามแนวทาง 
สาธารณรัฐ (ผาสุก พงษ&ไพจิตร และคริส เบเกอร&, 2542: 471) แต�มีความขัดแย4งและความรุนแรงทาง
การเมืองอย�างต�อเนื่อง ท่ีสําคัญ คือ การสังหารอดีตรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค& จํานวน 4 คน 
ความขัดแย4งกลุ�มคนท่ีมีอุดมการณ&สังคมนิยมคอมมิวนิสต& การใช4ความรุนแรงกับหะยีสุหลง อับดุลกาเดร& 
และกลุ�ม (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, 2529) ความขัดแย4งทางการเมืองและตามมาด4วยการเลือกต้ัง
สกปรกใน พ.ศ. 2500 นํามาสู�การสิ้นสุดอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายหลังการรัฐประหาร
ของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต&  

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& (พ.ศ. 2501-2506) 
ทําให4เปBนการปกครองระบอบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) (Fred W. Riggs, 1966) แบบ
อํานาจนิยมของระบบราชการ (Bureaucratic Authoritarianism) ในแบบฉบับพ�อขุนอุปถัมภ& 
(Chalermtiarana, 1979) ทําให4ระบอบประชาธิปไตยหยุดนิ่งจากการแช�เย็นทางการเมือง ทหารและ
ขุนนางนักวิชาการ (Technocrat) ปกครองและบริหารประเทศ มีการกําจัดจับกุมคุมขังและลด
บทบาทขบวนการแรงงาน นิสิตนักศึกษา บุคคลหัวก4าวหน4า และสื่อมวลชน มีการก�อให4เกิดการขยายตัว
และเปลี่ยนแปลงโครงสร4างทางสังคมท่ีประกอบด4วย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2437: 180-181) กลุ�มนักธุรกิจ
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ในสถาบันการเงิน ธนาคาร การส�งออก นําไปสู�การก�อตั้งสมาคมหลายแห�ง ท่ีสําคัญ คือ สมาคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยใน พ.ศ. 2503 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องมุ�งห�มไทยใน พ.ศ. 2516 (เสนาะ 
เรียนเมฆ, 2539: 44-52) กลุ�มกรรมกรท่ีรวมกันเปBนขบวนการแรงงานและสหภาพแรงงานต�างเติบโต
อย�างต�อเนื่องและมีอํานาจต�อรองมาก และกลุ�มนิสิตนักศึกษาปLญญาชนท่ีมีความเคลื่อนไหวนับต้ังแต�
ทศวรรษท่ี 2500 ปLญหาท่ีประเทศเผชิญ และการตระหนักถึงปLญหานําไปสู�การก�อต้ังศูนย&กลางนิสิต
นักศึกษาแห�งประเทศไทยใน พ.ศ. 2512 (ประจักษ& ก4องกีรติ, 2548) และด4วยยุทธศาสตร&การพัฒนา
ของประเทศและปLญหาทางการเกษตรทําให4เกษตรกรมีความเคลื่อนไหวในการร4องเรียน แต�การรวมกัน
เปBนกลุ�มย�อย การขาดองค&การและเป{าหมายอย�างชัดเจน เปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4กลุ�มชาวนามีความ
อ�อนแอและไม�สามารถรวมกันเปBนพลังทางการเมืองท่ีเข4มแข็ง (กนกศักด์ิ แก4วเทพ, 2530: 31-32) 
ขณะท่ีปLญหาชนบทมีแนวโน4มเพ่ิมมากข้ึน ท่ีสําคัญ คือ ปLญหาช�องว�างระหว�างเมืองกับชนบท ทําให4
นายป�วย อ๊ึงภากรณ& จัดต้ังมูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทยใน พ.ศ. 2510 นับเปBนการเริ่มต4นของ
องค&การพัฒนาเอกชนเพ่ือการพัฒนาชนบทท่ีสําคัญแห�งแรก (ป�วย อ๊ึงภากรณ&, 2543) แต�ความขัดแย4ง
ทางการเมืองเปBนท่ีมาของเหตุการณ& 14 ตุลาคม 2516 (Maisrikrod, 1997: 149) นับเปBนการสิ้นสุด
ของการปกครองเผด็จการอํานาจนิยมของทหารท่ีต�อเนื่องยาวนานเกือบสิบหกป� (พ.ศ. 2501-2516)  

   เหตุการณ& 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นับเปBนชัยชนะของพลังนอกระบบราชการ 
(Ex-Bureaucracy) ครั้งสําคัญท่ีมีส�วนต�อการจรรโลงประชาธิปไตย (Democratization) นํามาสู�การ
เปjดพ้ืนท่ีสาธารณะในช�วงประชาธิปไตยระหว�าง พ.ศ. 2516 ถึง 2519 ทําให4มีการนัดหยุดงานจํานวน 
1333 ครั้ง และเดินขบวนประท4วงจํานวน 322 ครั้ง (Samudavanija and Bunbongkarn, 1985: 89) 
มีการรวมกลุ�มของเกษตรกรก�อตั้งสหพันธ&ชาวไร�ชาวนาแห�งประเทศไทย (สชท.) ใน พ.ศ. 2517 
(อัจฉรา รักยุติธรรม, 2548: 2) เพราะต4องการให4รัฐบาลแก4ปLญหาการเอาเปรียบของนายทุน ท่ีดิน 
ราคาผลผลิต หนี้สิน หรืออ่ืนใด ขณะท่ีกรรมกรต�างมีการก�อตัวและจัดต้ังเปBนจํานวนมาก ท่ีสําคัญ คือ 
สมาคมลูกจ4างมีจํานวน 22 แห�ง ใน พ.ศ. 2516 เปBนจํานวน 45 แห�ง ใน พ.ศ. 2517 (สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 
2534: 115-125) นอกจากนี้มีการรวมกลุ�มสหภาพแรงงานและเปBนที่มาของสหภาพแรงงานแห�ง
ประเทศไทย (ส.ร.ท.) ใน พ.ศ. 2519 (ผาสุก พงษ&ไพจิตร และคริส เบเกอร&, 2542: 333) ขณะท่ี
ศูนย&กลางนิสิตนักศึกษาแห�งประเทศไทยและนักศึกษาต�างมีบทบาทท่ีสําคัญสําหรับความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองท่ีสําคัญ คือ (เชษฐา ทรัพย&เย็น, 2547: 87-88) การขับไล�ทหารสหรัฐอเมริกาออกจาก
ประเทศไทยภายหลังวิกฤตการณ&มายาเกซ และการต�อต4านการเดินทางกลับมาของจอมพลประภาส 
จารุเสถียร และจอมพลถนอม กิตติขจร ความขัดแย4งทางอุดมการณ&นําไปสู�การรัฐประหารวันท่ี     
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นํามาสู�การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของนายธานินทร& กรัยวิเชียร ท่ีมีการ
ปกครองแบบเผด็จการพลเรือน มีนโยบายขวาจัด และไม�มีนโยบายสนับสนุนประชาสังคม ขณะท่ีสภา
หอการค4าแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ต�างรวมกลุ�มกัน
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จัดเปBนกลุ�มพันธมิตรอย�างหลวมเปBนคณะกรรมการว�าด4วยการค4า อุตสาหกรรม และการธนาคารใน 
พ.ศ. 2520 (เอนก เหล�าธรรมทัศน&, 2539: 48-49) ความขัดแย4งทางการเมืองนํามาสู�การรัฐประหาร
ใน พ.ศ. 2520 ทําให4พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท& ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2520-2523) มี
การประกาศใช4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 การกําหนดยุทธศาสตร&อุตสาหกรรม
เพ่ือการส�งออก (Export Oriented Industrialization: EOI) การมีนโยบายประนีประนอมโอนอ�อน
ผ�อนตามและผ�อนปรน ดังปรากฏในนโยบายปรองดองแห�งชาติ (National Reconciliation) ทําให4มี
นักธุรกิจท่ีเคยดํารงในองค&การสามองค&การทางธุรกิจดํารงตําแหน�งทางการเมืองภายหลังการเลือกต้ัง
ใน พ.ศ. 2522 (เอนก เหล�าธรรมทัศน&, 2539: 51-52) ขณะท่ีนิสิตนักศึกษาปLญญาชนท่ีเคยเข4าร�วมกับ
พรรคคอมมิวนิสต&ต�างออกสู�สาธารณะ ส�วนใหญ�เปBนนักธุรกิจ นักการเมือง อาจารย& และทํางานใน
องค&การพัฒนาเอกชน วิกฤตการณ&น้ํามันใน พ.ศ. 2522 จนกลายเปBนวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจทําให4
พันธมิตรท่ีก�อตัวระหว�างกลุ�มทุน พลังก4าวหน4า และทหาร สิ้นสุดลง จากนโยบายการแก4ปLญหานํามาสู�
ความขัดแย4งและสิ้นสุดของรัฐบาลในภายหลัง 

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรม ติณสูลานนท& (พ.ศ. 2523-
2531) ส�วนหนึ่งเปBนผลจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ท่ีกําหนดการถ�วงดุลอํานาจ
ระหว�างพลังในระบบราชการ (Bureaucratic Force) ที่ประกอบด4วยทหารเปBนหลักและขุนนาง
นักวิชาการ ส�วนหนึ่งผ�านการเปBนสมาชิกวุฒิสภา กับพลังนอกระบบราชการ (Ex-Bureaucratic Force) 
ท่ีประกอบด4วย นักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชน เพื่อเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร 
และพรรคการเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย& (Kingship) (ไพศาล สุริยะมงคล, 2536) ท่ี
พระมหากษัตริย&ทรงมีบทบาทสําคัญ (เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2536: 105) ในการสนับสนุนพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท& (สุรชาติ บํารุงสุข, 2541: 59) เพราะทรงเชื่อว�าพลังนอกระบบราชการควรมีบทบาท
ถ�วงดุลกับพลังในระบบราชการ (Jumpala, 1992: 63) นัยนี้เท�ากับประชาสังคมมีความสําคัญต�อ
พัฒนาการของประเทศไทยทุกด4าน และมีส�วนสําคัญต�อการจรรโลงประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง 
(Re-democratization) ความสําคัญของนักธุรกิจและเศรษฐกิจที่เพิ่มสูง และระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศท่ีสูง เปBนท่ีมาของการจัดตั้งคณะกรรมการร�วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ใน 
พ.ศ. 2524 ท่ีมีลักษณะสหการแบบเสรีนิยม (Liberal Corporatism) ท่ีรัฐมีบทบาทนํา นับเปBนความ
ลงตัวระหว�างข4าราชการกับนักธุรกิจเอกชนท่ีสําคัญ (กนกศักด์ิ แก4วเทพ และคณะ, 2542: 71) และ
เปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4สมาคมธุรกิจในกรุงเทพฯ ส�วนหนึ่งมีการก�อต้ังและอีกส�วนหนึ่งเติบโตเปBนอันมาก 
ประกอบด4วย สมาคมธุรกิจประเภท (เอนก เหล�าธรรมทัศน&, 2539: 59-75) (1) องค&กรประสาน 
ประกอบด4วย สภาหอการค4า หอการค4าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
อุตสาหกรรมเหมืองแร� องค&การประสานท่ีไม�เปBนนิติบุคคล (2) หอการค4าต�างประเทศ (3) สมาคม
หอการค4า ประกอบด4วย สมาคมผู4ส�งออกผลผลิตการเกษตร สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรม
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การท�องเท่ียว สมาคมธุรกิจในประเภทการเงิน และสมาคมอุตสาหกรรมและการค4าภายในประเทศ 
และสมาคมในระดับจังหวัด 

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2531-
2534) นํามาสู�การจัดต้ังรัฐมนตรีท่ีสะท4อนถึงอิทธิพลของนักธุรกิจในฐานะนักการเมือง การกําหนด
นโยบายเปลี่ยนสนามรบเปBนสนามการค4า (From War Zone to Trade Zone) ความมุ�งหวังให4ไทย
เปBนประเทศอุตสาหกรรมใหม� (Newly Industrialized Countries : NICs) ทําให4เน4นการลงทุนจาก
ภายนอกและเพ่ือประสานผลประโยชน&ของกลุ�มทุนภายในของพรรค ระบบอุปถัมภ&ระหว�างรัฐบาลกับ
กลุ�มทุน ทําให4กลุ�มอ่ืนกลายเปBนชายขอบของระบบการเมืองที่ประกอบด4วยตัวแสดงบางตัวแสดง 
คณะกรรมการร�วมภาครัฐและเอกชนลดความสําคัญลง การกําหนดยุทธศาสตร&การส�งออกเพ่ือนํา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (export-led growth) ของรัฐบาลท่ีต�อเนื่องจากรัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท& การลงทุนหรือการย4ายฐานการผลิตจากญ่ีปุ�นนับต้ังแต� พ.ศ. 2529 ภายหลังการประชุม
พลาซาแอกคอด (Plaza Accord) ใน พ.ศ. 2527 ทําให4ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงมาก (Hewison, 1987: 52-79) ส�งผลต�อการรุกรานชนบทของกลุ�มทุนเพ่ือควบคุมหรือครอบงํา
หรือใช4ประโยชน&จากทรัพยากรท่ีประกอบด4วย ท่ีดิน น้ํา ป�าไม4 ทะเล หรืออ่ืนใด ก�อให4เกิดปLญหาความ
ขัดแย4งระหว�างเมืองกับชนบทหรือเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอย�างรุนแรง แต�การคอร&รัปชันท่ีรุนแรง
นํามาสู�การรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร4อยแห�งชาติ (รสช.) ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ& พ.ศ. 
2534 

   ความขัดแย4งระหว�างรัฐบาลกับทหาร การฉ4อราษฎร&บังหลวง และการเปBนเผด็จการ
รัฐสภา ก�อให4เกิดการรัฐประหารในวันที่ 23 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2534 นํามาสู�การดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีของนายอานันท& ปLนยารชุน (พ.ศ. 2534-2535) และรัฐบาลประกอบด4วยรัฐมนตรีท่ีเคย
เปBนนักธุรกิจและขุนนางนักวิชาการจํานวนมาก การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและ
อุตสาหกรรมเพ่ือการส�งออก ท่ีเปBนประโยชน&กับกลุ�มทุนและนักธุรกิจ ทําให4สมาคมการค4ามีบทบาท
ระดับหนึ่ง แต�การกําหนดนโยบายการจัดที่ทํากินให4ราษฎรผู4ยากไร4ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(คจก.) ทําให4เกิดความขัดแย4งอย�างรุนแรงกับประชาชนในชนบท (กนกศักด์ิ แก4วเทพ, 2535: 151-187) 
และการออกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ& พ.ศ. 2534 ทําให4กลุ�มผู4ใช4แรงงานลดบทบาทลง แต�การ
ท่ีรัฐบาลแสดงความเปBนอิสระต�อคณะรัฐประหารทําให4กลุ�มนิสิตนักศึกษาปLญญาชนสนับสนุน 
โดยเฉพาะต�อประเด็นการร�างรัฐธรรมนูญท่ีต4องการคงอํานาจคณะรัฐประหารผ�านวุฒิสภา และเปBน
ท่ีมาของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร ภายหลังการ
เลือกต้ังในวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 นําไปสู�เหตุการณ&วันท่ี 17 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ท่ี
เปBนม็อบของชนชั้นกลาง (Maisrikrod, 1992: 38) สะท4อนถึงความเปลี่ยนแปลงของชนชั้นกลางท่ี
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เติบโตจากนิสิตนักศึกษาปLญญาชนในเหตุการณ& 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (เอนก เหล�าธรรมทัศน&, 
2536) กลายเปBนกลุ�มพลังสําคัญท่ีรวมเปBนประชาสังคมและมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการปฏิรูป
การเมืองใน พ.ศ. 2536-2538 (ชุติมา สุมน, 2541) ขณะท่ีสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการให4ข4อมูล
การประท4วงและต�อต4านรัฐบาล ขณะเดียวกันความพยายามในการกลับสู�อํานาจทางการเมืองของ
ทหารภายหลังการลาออกของพลเอกสุจินดา คราประยูร ทําให4สภาหอการค4าแห�งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยต�างต�อต4านและเรียกร4องให4กลับสู�วิถีทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย (เอนก เหล�าธรรมทัศน&, 2536: 120) การกลับมาดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีของนายอานันท& ปLนยารชุน เปBนที่พึงพอใจของประชาสังคม ขณะท่ีสหพันธ&นิสิต
นักศึกษาแห�งประเทศไทย คณะกรรมการอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม 16 สถาบัน 
สหพันธ&นักศึกษาอีสาน คณะกรรมการฟ��นฟูชีวิตและชุมชนแม�น้ํามูล เปBนต4น ต�างเจรจากับรัฐบาล
นํามาสู�การยกเลิกนโยบายการขจัดท่ีทํากินให4ราษฎรผู4ยากไร4ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 
(กนกศักด์ิ แก4วเทพ, 2535: 74) 

   การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2535-2538) 
นับเปBนช�วงเวลาที ่เป jดพื ้นที ่สาธารณะสําหรับประชาสังคมที ่ม ีความขัดแย4งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติจากการประท4วงจํานวน 610 ครั้ง ใน พ.ศ. 2537 และ 2538 (Phatharathananunth, 
2002: 128) ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวในการรวมกลุ�มจากเกษตรกรหรือคนชนบท ท่ีสําคัญ คือ 
การจัดต้ังสมัชชาเกษตรกรรายย�อย (สกย.) ใน พ.ศ. 2536  สมาคมทางธุรกิจและการค4ายังคงมี
บทบาทเพ่ือให4รัฐบาลกําหนดนโยบายตามแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ แต�ความต4องการของชนชั้น
กลางและประชาชนส�วนอ่ืนท่ีรวมกันเปBนประชาสังคมในการปฏิรูปการเมืองกลายเปBนประเด็นทาง
การเมือง การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) ภายหลัง
การยุบสภาผู4แทนราษฎรของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย จากกรณี สปก. 4-01 สะท4อนถึงบทบาทของ
สื่อมวลชนนําเสนอความต4องการการปฏิรูปการเมืองให4รัฐบาล ขณะท่ีองค&การพัฒนาเอกชนมีบทบาท
สําคัญในการผลักดันเช�นเดียวกัน (ปวีณา อินวะสา, 2544) ความล4มเหลวจากการแก4ปLญหาในชนบทท่ี
มีมากว�าสี่ทศวรรษนํามาสู�การจัดต้ังสมัชชาคนจนใน พ.ศ. 2538 (ประภาส ปj�นตบแต�ง, 2541: 68) 
ปLญหาความขัดแย4งทางการเมืองนํามาสู�การยุบสภาผู4แทนราษฎรนํามาสู�การดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539-2540) การปฏิรูปการเมืองเปBนท่ีมาของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ทําให4
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ต4องลาออกจากตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ภายหลังการต�อต4านจากชนชั้นกลาง 
ท่ีสําคัญ คือ คนทํางานท่ีเปBนชนชั้นกลางในสถานประกอบการทางราชการและธุรกิจ (white collar) 
การกลับมาดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2540-2544) ทําให4รัฐบาลเผชิญ
กับปLญหาวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจและการแก4ปLญหาท่ียอมรับเง่ือนไขจากกองทุนการเงินระหว�าง
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ประเทศมีผลให4ประสบปLญหามากข้ึน ขณะท่ีการนําเสนอนโยบายตามแนวคิดการตลาดทางการเมือง 
การรวมกันของกลุ�มทุนทุกระดับ และความคาดหวังทางการเมืองของประชาชน นํามาสู�ชัยชนะของ
พรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 ในท่ีสุด 

   ความเปลี่ยนแปลงด4านการเมืองจากระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการ ด4าน
เศรษฐกิจแบบยังชีพเปBนทุนนิยม และสังคมที่เปBนชนชั้นจากระบบศักดินาและระบบไพร� นับเปBน
พัฒนาการหรืออุปสรรคสําคัญท่ีมีต�อความก4าวหน4าหรือความถดถอยของกลุ�มในประเทศไทยท่ี
พิจารณาจากวิวัฒนาการท่ีผ�านมา ความเปลี่ยนแปลงทุกด4านที่นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงโครงสร4าง
สังคมการเมือง ท่ีเปBนแบบแผนของความสัมพันธ&ทางสังคม (Pattern of Social Relations) เปBน
ปฏิสัมพันธ&ทางสังคม (Social Interaction) ท่ีแม4สืบทอดอย�างยาวนาน แต�การถือกําเนิดจุดเปลี่ยนท่ี
สําคัญนํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงท่ีต�อเนื่อง (อนุสรณ& ลิ่มมณี, 2539: 18) ทําให4โครงสร4างกําหนดความ
เปลี่ยนแปลงการทําหน4าท่ีของตัวแสดง (actor) ท่ีมีความหมายถึงตัวแสดงทางการเมือง (political 
actor) กําหนดพฤติกรรมทางการเมืองของตัวแสดงในสังคม เท�ากับโครงสร4างเพ่ิมโอกาส (opportunity) 
หรืออุปสรรค (constrain) ให4กับตัวแสดงทางการเมือง (Hay, 1995: 200) ความเปลี่ยนแปลงในทาง
โครงสร4างของประเทศ ท่ีสําคัญ ทางการเมือง จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ทางเศรษฐกิจ จากวิฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 และทางสังคม จากปLญหาทาง
สังคมจากยุทธศาสตร&การพัฒนาและวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจ และ “การเติบโตขึ้นของภาค
ประชาชนและประชาสังคมไทยในยุคหลังพฤษภาทมิฬ 2535 และโดยเฉพาะหลังรัฐธรรมนูญ 2540 
การเกิดข้ึนขององค&กรภาคประชาชนและการแสดงออกทางการเมืองท่ีเปjดกว4างมากข้ึนในขณะนั้นได4
ส�งผลต�อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยด4วย” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) ทําให4ตัวแสดงทาง
การเมืองเปลี่ยนแปลงจากการฉกฉวยโอกาสทางการเมืองเพ่ือแสดงพฤติกรรมเพ่ือก�อให4เกิดประโยชน&
ส�วนตัว ส�วนรวม หรือสาธารณะ หรืออ่ืนใด จากพรรคไทยรักไทย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท่ีเปBนตัว
แสดงทางการเมืองท่ีสําคัญท่ีมีการกระทํา ปฏิสัมพันธ& ตอบโต4 หรืออ่ืนใด กับสภาพแวดล4อม บริบท 
และอ่ืนใด ทางโครงสร4างด4วยการกําหนดยุทธศาสตร& (formulation of strategy) การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร& (strategic action) จากการเลือกยุทธวิธีหรือกลยุทธ&ใดยุทธวิธีหรือกลยุทธ&หนึ่งท่ี
จากบริบททางเลือกของกลยุทธ& (strategically selective context) ที่ตัวแสดงทางการเมือง
พิจารณาแล4วได4เปรียบเหนือยุทธวิธีหรือกลยุทธ&อ่ืน เหนือกว�าคู�แข�งขัน สอดคล4องและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล4อมและบริบทของโครงสร4างที่เปลี่ยนแปลง นํามาสู�การกําหนดยุทธศาสตร&ของพ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ท่ีนําแนวคิดการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) 
จากแนวคิดประชานิยมและเสรีนิยมใหม� จนก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีคาดหมายและ
นอกเหนือความคาดหมายจากการปฏิบัติตามยุทธศาสตร& ก�อให4เกิดผลกระทบทางตรงและผลกระทบ
ทางอ4อม (Hay, 1995: 201; Hay, 2002: 133) ผลกระทบทางตรง (direct effect) จากการกระทํา
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ตามยุทธศาสตร& ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงต�อสภาพแวดล4อม บริบท และโครงสร4าง หรือตรงกันข4าม 
ผลกระทบทางอ4อม (indirect effect) ก�อให4เกิดการเรียนรู4ทางยุทธศาสตร& (strategic learning) จาก
ตัวแสดงทางการเมืองท่ีเรียนรู4 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา ติดตาม ประเมินผล หรืออ่ืนใด อย�าง
ต�อเนื่อง จากโอกาสทางการเมือง (political opportunity) หลังจากหน4าต�างนโยบายสาธารณะ 
(public policy window) เปjด เพ่ือเพ่ิมความสําเร็จทางการเมืองตามวัตถุประสงค& (บูฆอรี ยีหมะ, 
2549: 3-4) 

   ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่มาจากบริบทภายนอกสู�บริบทภายใน 
สอดคล4องกับแนวคิดท่ีว�า “ประเทศไทยเปBนประเทศท่ีเปjดกว4างให4สิทธิและเสรีภาพในการท่ีนานาประเทศ
จะเข4ามาพักอาศัย เผยแพร�ความคิด ไม�จํากัดว�าจะเปBนเรื่องความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม หรือ 
แม4แต�ศาสนาและการเมือง ด4วยเหตุนี้จึงเปBนประเทศที่ได4รับอิทธิพลด4านต�างๆ ศิลปะ วัฒนธรรม 
การใช4ชีวิต ประเพณีท่ีรับมาแล4วดัดแปลงมาจากหลากหลายประเทศ ข้ึนอยู�กับอิทธิพลและความเชื่อ
ของผู4นําประเทศในแต�ละยุคว�าจะนําบริบททางการเมืองของประเทศใดมาเปBนรูปแบบ การเมือง
สมัยใหม�ในช�วงยี่สิบป�ท่ีผ�านมา ประเทศไทยได4รับอิทธิพลทางการเมืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมี
การใช4รัฐตลาดเข4ามาเปBนประเด็นในการสร4างความเชื่อและขับเคลื่อนภาคประชาชน ฉะนั้นกล�าวโดย
สรุป รัฐชาติสู�รัฐตลาด มีบริบททางการเมืองระหว�างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งในช�วงหลังป� 2500 เปBนต4นมา การเมืองการปกครองในประเทศไทยเข4าสู�ยุคประชาธิปไตย
แบบเต็มตัว ถึงจะมีช�วงสะดุดไปบ4าง แต�ก็ยังถือได4ว�ายังเปBนประเทศที่ได4รับอิทธิพลจากประเทศ
สหรัฐอเมริกามาอย�างต�อเนื่อง ไม�เว4นแม4แต�อิทธิพลทางด4านเศรษฐกิจและสังคม” (กาลัญ วรพิทยุต, 
2559) 

   ความสัมพันธ&ระหว�างเศรษฐกิจกับการเมืองท่ีส�งผลถึงประเทศไทยสอดคล4องกับ
แนวคิดท่ีว�า“ปLจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองโลกท่ีส�งผลต�อการเปลี่ยนผ�านในท่ีนี้คือ อุดมการณ&แบบเสรี
นิยมใหม� (Neoliberalism) ท่ีส�งผลอย�างมากต�อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางเศรษฐกิจและในทางการเมือง 
ในทางเศรษฐกิจเช�น เกิดการลงทุนโดยตรงจากต�างชาติมากขึ้น เกิดการเปjดเขตการค4าเสรี และ
ข4อตกลงการค4าเสรีเพ่ิมมากข้ึน การไหลเข4า/ออกของทุน และเทคโนโลยีในการผลิตอย�างรวดเร็วและ
ปริมาณมหาศาล ส�วนในทางการเมืองนั้นเสรีนิยมใหม�ได4นํามาสู�การกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีมีผล
ผูกพันและผูกมัดประชาชนในรัฐอย�างมาก เช�น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
เปBนต4น” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) “สังคมของไทยในช�วงดังกล�าว เปBนสังคมท่ีประชาชนส�วนใหญ�
ในเขตชนบทยังไม�รู4จักสิทธิเสรีภาพของตนเอง มีวัฒนธรรมทางการเมืองส�วนใหญ�เปBนแบบ subjective 
และแบบ parochial ทําให4ไม�สนใจทางการเมือง ส�วนประชาชนส�วนใหญ�ในเขตเมืองก็มุ�งทํามาหากิน
สร4างความเจริญเติบโต ทําให4ไม�สนใจปLญหาทางการเมืองเช�นเดียวกัน อย�างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
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สังคมได4เกิดข้ึนในกลุ�มนิสิตนักศึกษาของประเทศไทย จนเกิดการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ� 2 ครั้ง
และนําไปสู�การสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยอย�างไม�สามารถหวนกลับ” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560)  

  
2. เนื้อหาสาระของการเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

 ความเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน&นับต้ังแต�หลังสงครามเย็นในทศวรรษท่ี 2530 ก�อให4เกิด
ความเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ จากความสัมพันธ&ระหว�างรัฐกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเปBน
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจก�อให4เกิดตลาดเสรี (Free Market) จากพลังทางเศรษฐกิจโลกหรือพลังอํานาจ
ทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ มีมหาอํานาจ ท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ท่ี
เปBนส�วนหนึ่งประกอบเปBนสหภาพยุโรป สหภาพโซเวียต ญ่ีปุ�น จีน องค&การระหว�างประเทศ ท่ีสําคัญ 
คือ องค&การสหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว�างประเทศ และองค&การการค4าโลก มี
บทบาทนํา ทําให4รัฐชาติยอมรับพลังอํานาจ ทําให4รัฐและผู4ครอบครองอํานาจรัฐนําแนวคิดสู�การปฏิบัติ
เพ่ือปรับเปลี่ยนรัฐ ทําให4รัฐชาติก4าวสู�การเปBนรัฐตลาด นับเปBนการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับกระบวน
ทัศน& (Paradigm Shift) เพ่ือให4ผนวกรวมเปBนส�วนหนึ่งของกระแสโลก ทําให4ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ไม�มีทางเลือกอ่ืน เพราะพลังตลาดท่ีนอกการควบคุมก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงของรัฐ
นับต้ังแต�ด4านการเมือง คือ การลดความสําคัญของรัฐท่ีเปBนตัวแสดง (actor) หลัก การสูญเสียอํานาจ
การบังคับ การลดความสําคัญของพรมแดน ด4านเศรษฐกิจ คือ การลดอุปสรรคท่ีกีดกันการตลาดท้ัง
การพัฒนาระหว�างประเทศ การค4าระหว�างประเทศ การเงินระหว�างประเทศ การลงทุนระหว�างประเทศ 
และความช�วยเหลือระหว�างประเทศ จากสมมติฐานท่ีว�ากลไตลาดเปBนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทําให4กําหนดสถานะประเทศไทย (Brand Positioning) ให4สอดรับกับตลาด ด4านสังคม คือ การยอมรับ
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมด4านวัตถุนิยมและบริโภคนิยม แต�ยอมรับพลังอํานาจของตลาดตามกลไกตลาด
ท่ีเปBนกลไกตามแนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ (พิทยา ว�องกุล, 2540) แม4แนวคิดอธิบายและวิเคราะห&
ตลาดท่ีทําให4รัฐยอมรับอํานาจและเปBนเครื่องมือหนึ่งท่ีปรับเปลี่ยนทุกด4านท้ังการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม แต�แนวคิดเสรีนิยมใหม� (Neo-liberalism) ท่ีก�อตัว มีอํานาจและอิทธิพลร�วมสมัยจากฉันทามติ
วอชิงตัน (Washington Consensus) สะท4อนถึงสหรัฐอเมริกาและแนวคิดตะวันตกอ่ืน ท่ีบังคับให4รัฐ
ปรับเปลี่ยนเพื่อสอดรับกลไกตลาดจากภายนอกสู�ภายใน ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลง การที่รัฐ
ปรับเปลี่ยนภายใน จากแนวคิดท่ีนําไปสู�โครงสร4าง กระบวนการ บทบาท และพฤติกรรม และภายนอก ท่ี
สําคัญจากพรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ จากการปฏิบัติ การนําแนวทางสู�ภาค
ประชาชนหรือประชาสังคม   

 เนื้อหาสาระ หรือสาระสําคัญของความเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
แบ�งออกเปBนหกส�วน คือ พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม 
ท่ีมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 2.1 พรรคการเมือง 
  ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญของพรรคการเมืองช�วงการเปลี่ยนผ�านจาก

รัฐชาติสู�การเปBนรัฐตลาด คือ การถือกําเนิดของพรรคไทยรักไทย 
  พรรคไทยรักไทย พรรคการเมืองแรกท่ีถือกําเนิดนับต้ังแต�มีการประกาศใช4รัฐธรรมนูญ

แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จัดต้ังเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 จากการจดทะเบียน
จัดต้ังพรรคการเมือง มีสมาชิกที่ก�อตั้ง คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคณะ ที่ประกอบด4วยท้ัง
ข4าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง ท่ีสําคัญ ประกอบด4วย ร.ต.อ. ปุระชัย เป��ยมสมบูรณ& 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ& นายธีรภัทร& เสรีรังสรรค& นายคณิต ณ นคร นางสิริกรณ& มณีรินทร& นายสุธรรม 
แสงประทุม รวมจํานวนท้ังสิ้น 23 คน เปBนพรรคการเมืองพรรคแรกท่ีจัดต้ังภายหลังการประกาศใช4
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จากปLจจัยทางการเมือง คือ การปฏิรูปการเมืองท่ี
ก�อกําเนิดรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจจากวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 นับเปBนปLจจัยที่สําคัญท่ีสุด (ภูมิธรรม เวชยชัย และนพรัตน& มณีรัตน&, 2547: 21) และ
จากสังคม ท่ีเปBนผลพวงจากวิกฤตการณ&เศรษฐกิจท่ีเปBนปLญหาทางสังคมอย�างกว4างขวาง เปBนการ
เปลี่ยนวิกฤตทางเศรษฐกิจให4เปBนโอกาสทางการเมือง (วรวลัญช& โรจนพล, 2551: 243) มีเจตนารมณ&เพ่ือ
เสนอทางเลือกให4ประเทศผ�านพ4นจากวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจ มีคําขวัญว�าคิดใหม�ทําใหม�เพ่ือคนไทย
ทุกคน แม4สมาชิกท่ีก�อต้ังประกอบด4วยบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย แต�ด4วยปLจจัย
ทางเศรษฐกิจท่ีทุนมีบทบาทสําคัญจนทําให4ทุนครอบงํารัฐ ทําให4นักธุรกิจมีความสําคัญจากความโดดเด�น
เหนือบุคคลที่ประกอบวิชาชีพอื่น กลุ�มทุนที่สําคัญผ�านพ4นจากวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 
2540 จํานวนมากเปBนกลุ�มทุนผูกขาดท่ีมีบทบาทก�อต้ัง สนับสนุน หรืออ่ืนใด กับพรรคไทยรักไทย
อย�างโดดเด�น ท่ีสําคัญ ประกอบด4วย กลุ�มทุนสื่อสาร ประกอบด4วย (1) กลุ�มชินคอร&ป ของ พ.ต.ท. ทักษิณ 
และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร (2) จัสมิน อินเตอร&เนชัลแนล ของ ดร. อดิศัย โพธารามิก (3) บีอีซีเทโร 
ของ นายประชา มาลีนนท& และกลุ�มอ่ืน ประกอบด4วย (1) กลุ�มบริษัทเจริญโภคภัณฑ& ของนายธนินทร& 
เจียรวนนท& (2) กลุ�มบริษัทสุรามหาราษฎร& ของนายเจริญ ศิริวัฒนภักดี (3) กลุ�มไทยซัมมิท ของนายสุริยะ 
จึงรุ�งเรืองกิจ รวมจํานวน 6 กลุ�ม ท่ีล4วนแล4วแต�เปBนกลุ�มธุรกิจหลักท่ีมีบทบาทสนับสนุนพรรคไทยรักไทย 
ทําให4เกิดการผูกขาดอํานาจทางการเมือง เม่ือผนวกรวมกับนักธุรกิจภูมิภาคท่ีส�วนหนึ่งก4าวสู�การเมือง 
ยิ่งทําให4พรรคไทยรักไทยเข4มแข็งอย�างมาก และนํามาสู�การนําแนวคิดตลาดทางการเมือง (Political 
Marketing) มาใช4เม่ือมีการเลือกต้ัง 

  ดังนั้น พรรคไทยรักไทยซ่ึงถือกําเนิดใน พ.ศ. 2541 นับเปBนพรรคการเมืองใหม�ท่ีถือ
กําเนิดภายหลังการประกาศใช4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีมีนัยต�อการแข�งขัน
ทางการเมืองเพราะเปBนการเลือกต้ังเปBนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีมี 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปBนหัวหน4าพรรคและประกอบด4วยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพมาประกอบ
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เปBนกรรมการบริหารพรรค รองหัวหน4าพรรค เลขาธิการพรรค และสมาชิกพรรค และความได4เปรียบ
ในการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยเปBนเพราะโครงสร4างและกระบวนการภายในพรรค นอกจาก
ประกอบด4วยบุคคลท่ีมีความรู4ความสามารถแล4ว ยังประกอบด4วยด4วยกลุ�มทุนขนาดใหญ�จํานวนหกกลุ�ม 
ท่ีสําคัญ คือ ชินคอร&ป จัสมิน บีอีซีเวิด&ล ซ่ึงเปBนกลุ�มทุนสื่อสารท่ีเติบโตอย�างรวดเร็วต้ังแต�ทศวรรษท่ี 
2530 และกลายเปBนกลุ�มทุนหลักในยุคโลกาภิวัตน&ท่ีเน4นธุรกิจการสื่อสาร และกลุ�มบริษัทขนาดใหญ�
อ่ืน ท่ีสําคัญ คือ เจริญโภคภัณฑ& สุรามหาราษฎร และไทยซัมมิท ซ่ึงเปBนกลุ�มทุนชาติท่ีเติบโตเข4ามา
และทดแทนกลุ�มทุนธนาคารท่ีมีอํานาจทางการเมืองไทยภายหลังเหตุการณ& 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
จนถึงวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 และภายหลังการนําแนวคิดทางธุรกิจมาใช4ในทางการเมือง 
คือ การรวมกัน (merger and acquisition) ทําให4พรรคไทยรักไทยควบรวมกลุ�มการเมืองและพรรค
การเมืองท้ังหลายยิ่งทําให4พรรคมีความได4เปรียบจากการควบรวมกลุ�มทุนยังท่ีขยายไปยังกลุ�มทุน
ท4องถ่ินท่ีมีจํานวนหลายกลุ�มประกอบด4วยนักการเมืองท4องถ่ินท่ีมีอย�างมากมายจํานวนมากกว�า
สามสิบกลุ�มครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 

  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นับเปBนนักการเมืองและนักธุรกิจท่ีโดดเด�นและมีบทบาท
สําคัญจัดต้ังพรรคไทยรักไทยด4วยวัตถุประสงค&เพ่ือปกป{องธุรกิจ กับการสนับสนุนกลุ�มทุนขนาดใหญ� ท่ี
สําคัญ คือ กลุ�มทุนสื่อสาร (Duncan Mcargo and Ukrit Pathamanand, 2005: 36) จุดเด�นของ
พรรคไทยรักไทย คือ “ในด4านการบริหารจัดการพรรคค�อนข4างมีลักษณะคล4ายกับองค&กรธุรกิจ
มากกว�าองค&กรการเมือง หัวหน4าพรรคและคนใกล4ชิดมีอํานาจตัดสินใจเด็ดขาด มีการใช4การตลาดนํา
การเมือง นโยบายของพรรคส�วนใหญ�มาจากการรับฟLงความคิดเห็นของประชาชนผู4มีสิทธิเลือกต้ัง” 
(ณัฐกร วิทิตานนท&, 2559) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถือกําเนิดเพราะ “เปBนผลโดยตรงมาจาก
การข้ึนสู�อํานาจของพรรคไทยรักไทย ในป�2544 เนื่องจากพรรคไทยรักไทยเปBนพรรคท่ีเกิดข้ึนจากการ
รวมตัวกันของนายทุนขนาดใหญ�ท่ีรอดพ4นจากวิกฤตเศรษฐกิจไทยป� 2540” (ราม โชติคุต, 2560)   

  ชื่อของพรรคไทยรักไทยสื่อถึงความสามัคคี ความเปBนเอกภาพ ความเปBนอันหนึ่ง  
อันเดียวกัน ความสมานฉันท&กลมเกลียว และปลุกจิตสํานึกให4คนไทยรักกัน ทําให4แฝงด4วยอุดมการณ&
ชาตินิยม การสร4างภาพลักษณ&ทางการเมืองมาจากการรับเลือกตรายี่ห4อและสินค4าหรือบริการท่ีชื่น
ชอบมากท่ีสุด ทําให4พรรคไทยรักไทยใช4ความเปBนสินค4าท่ีนโยบายพรรคผูกติดกับภาพลักษณ& พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอย�างสูงจากธุรกิจขนาดใหญ� มีความน�าเชื่อถือสูง การ
สื่อสารทางการเมืองเพิ่มภาพลักษณ&จากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication: IMC) ด4วยเครื่องมือสําคัญ จากการสร4างความดึงดูดความสนใจจาก
สื่อมลชน ท่ีสําคัญ คือ หนังสือพิมพ&และโทรทัศน& การสร4างการยอมรับด4วยนโยบายใหม�ท่ีแตกต�าง
ชัดเจน (ชวนะ ภวกานนท&, 2548: 211) 
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  การสร4างภาพลักษณ&ของสินค4าหรือบริการ แบ�งออกเปBนสองส�วน (1) ชื่อและ
สัญลักษณ& การใช4ชื่อไทยรักไทย เท�ากับสร4างความแข็งแกร�งให4รู4จัก รับรู4 เข4าใจ ยอมรับ ตระหนัก 
(awareness) หรืออ่ืนใด จากคําว�า รัก ท่ีมีความหมายซ�อนนัยท่ีมีภาพลักษณ&ความห�วงใย ช�วยเหลือ 
เอ้ืออาทร แบ�งปLน หรืออ่ืนใด ตราสัญลักษณ& (Logo) ของพรรคไทยรักไทย ท่ีเปBน ท หมายถึง คนไทย 
ประเทศไทย หรืออ่ืนใด ท่ีรับสิ่งดี ท่ีมาจากการทํางานและการบริหารของพรรคไทยรักไทย และสินค4า
ของพรรค คือ นโยบายของพรรคที่แตกต�างจากพรรคอื่นอย�างมีนัยสําคัญในตลาดการเมือง อาทิ 
การแปลงสินทรัพย&เปBนทุน บ4านเอ้ืออาทร เปBนต4น ทําให4การสื่อสารการเมืองจากชื่อและสัญลักษณ&
ชัดเจนและโดนใจผู4บริโภคท่ีเปBนผู4ออกเสียงลงคะแนน ทําให4เปBนประโยชน&ท้ังง�ายต�อการจดจํา เปBนท่ี
คุ4นเคย มีความรู4สึกต�อสินค4าและบริการดี อธิบายสินค4าและบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สร4างการเลือกซ้ือท่ีง�ายต�อการตัดสินใจ สร4างความแข็งแกร�งให4ตราหรือยี่ห4อ (Brand) สินค4าและ
บริการ มีการเลือกซ้ือบ�อยหากกลุ�มเป{าหมายหรือสาธารณะรู4สึกดีต�อภาพลักษณ&นําไปสู�ความภักดีต�อ
ตราหรือยี่ห4อสินค4าและบริการ (ชวนะ ภวกานนท&, 2548: 212) 

  การนําแนวคิดประชานิยมมากําหนดนโยบายพรรคไทยรักไทยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
ปLจจัยทางการเมืองและปLจจัยทางเศรษฐกิจ  

1. ปLจจัยทางการเมือง การปฏิรูปการเมืองซึ่งเปBนที่มาของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 นับเปBนจุดเริ่มต4นของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีมีวัตถุประสงค&
สําคัญประการหนึ่งคือการทําให4เปBนระบบรัฐสภาท่ีมีเหตุผลนําไปสู�การปฏิรูปนักการเมืองและพรรค
การเมือง แต�ความต4องการสร4างระบบพรรคการเมืองสองพรรคใหญ�ทําให4มีการกําหนดรายละเอียด
สําคัญท้ังในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด4วยพรรคการเมือง เช�น เขตการ
เลือกต้ัง สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท้ังระบบเขตและบัญชีรายชื่อ  พรรคการเมืองท่ีได4รับเลือกน4อยกว�า
ร4อยละห4าถือว�าไม�ได4รับเลือกต้ัง เปBนต4น ทําให4พรรคการเมืองขนาดใหญ�มีความได4เปรียบอย�างมาก 
และด4วยวัตถุประสงค&ที่ต4องการสร4างรัฐบาลเข4มแข็ง (strong government) มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารราชการแผ�นดิน (รังสรรค& ธนะพรพันธุ&, 2546: 9) มีการจัดต้ังรัฐบาลจาก
พรรคการเมืองเดียวทําให4มีบทบัญญัติกําหนดให4แบ�งแยกอํานาจของฝ�ายบริหารและฝ�ายนิติบัญญัติ
ออกจากกันเพ่ิมข้ึน เช�น ห4ามสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเปBนรัฐมนตรี การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของฝ�ายค4านในการอภิปรายท่ัวไปพร4อมท้ังลงมติไม�ไว4วางใจนายกรัฐมนตรีหรือท้ังคณะทําได4ยาก เปBนต4น  

2. ปLจจัยทางเศรษฐกิจ ความล4มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ด4านกระจายรายได4จากการท่ีรัฐบาลหลายชุดในอดีตให4ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมากกว�าการกระจายรายได4ทําให4สัดส�วนของการกระจายรายได4ของประชากรมีความ
แตกต�างมากยิ่งขึ้น กล�าวคือ จํานวนประชากรที่มีรายได4สูงสุดร4อยละ 20 ของประชากรท้ังหมดมี
สัดส�วนการครอบครองรายได4ร4อยละ 54.9 57.3 และ 59.4 ใน พ.ศ. 2531 2533 และ 2535 
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ตามลําดับ ขณะท่ีจํานวนประชากรท่ีมีรายได4ตํ่าสุดร4อยละ 20 ของประชากรท้ังหมดมีสัดส�วนการถือ
ครองรายได4ร4อยละ 4.5 4.1 และ 3.8 ใน พ.ศ. 2531 2533 และ 2535 ตามลําดับ แสดงถึงปLญหา
การกระจายรายได4มีแนวโน4มรุนแรงเพ่ิมข้ึน วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ยิ่งทําให4ประเทศ
เผชิญปLญหาทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน การนําเสนอนโยบายของพรรคไทยรักไทยในการกําหนด
แนวทางเศรษฐกิจทางเลือกด4วยการนําเสนอนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ4า ซ่ึงมุ�งเน4น
การสร4างความเข4มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในนับเปBนนโยบายนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
ประชาชนให4การตอบรับอย�างกว4างขวางนํามาสู�ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยในท่ีสุด  

  ด4วยเจตนารมณ&ท่ีปรารถนาให4ประเทศพ4นจากวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจ ทําให4พรรค
ไทยรักไทยกําหนดนโยบาย ท่ีสําคัญ ประกอบด4วย (Saint Louise School Chachoengsoa, 2015) 
(1) การปรับแนวคิดใหม�ท้ังเป{าหมายและกระบวนการเพ่ือพัฒนาประเทศ (2) การเน4นการบริหารเชิงกลยุทธ&
ระดับประเทศด4วยใช4ปLญญาและความรู4ท่ีสั่งสมมายาวนาน (3) ความต�อเนื่องจากวิสัยทัศน&ท่ีมองโลกจาก
ความเปBนจริง เปBนพ้ืนฐานเพ่ือปรับองคาพยพทุกส�วนเพ่ือให4สังคมก4าวหน4าเจริญรุ�งเรืองอย�างสมดุลและ
ยั่งยืน (4) การปรับเปลี่ยนการบริหาร การปรับเปลี่ยนโครงสร4างและกลไกการทํางานภาครัฐให4มี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และการปฏิบัติงาน ของข4าราชการ ปรับเปลี่ยนบทบาท
ภาครัฐจากการควบคุม มาเปBนความสะดวกและเอ้ืออํานวยความสะดวกภาคเอกชนให4มีศักยภาพ
แข�งขันกับนานาประเทศ และเปBนประโยชน&ต�อภาคประชาชนในการบริการสาธารณะ การส�งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เปBนการพัฒนาและการปฏิรูปการเมือง (5) การปฏิรูปภาคเอกชน การส�งเสริม
การปฏิรูปภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด4านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม การส�งเสริม
ให4ภาคเอกชนเข4มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  การจัดโครงสร4างและกระบวนการภายในของพรรคไทยรักไทย ท่ีเสมือนหนึ่งเปBน
แผนผังการจําลองการจัดสรรโครงสร4างอํานาจภายในพรรค สะท4อนถึงการรวมศูนย&อํานาจของพรรค
ท่ีหัวหน4าพรรค คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จากการประสบความสําเร็จทางธุรกิจท่ีนํารูปแบบและ
วิธีการบริหารแบบผู4บริหารสูงสุดของบริษัท (Chief Executive Officers : CEOs) มาใช4 ทําให4หัวหน4า
พรรคท่ีเปBนศูนย&กลางของพรรค กล�าวคือ (1) ด4านบน ประกอบด4วย (1.1) ท่ีประชุมใหญ�ของพรรค 
กับ (1.2) กรรมการบริหารพรรค (2) ด4านซ4ายมือของหัวหน4าพรรค ประกอบด4วย เลขาธิการพรรค ท่ีมี
โครงสร4างแบ�งเปBนสองส�วน คือ (2.1) สํานักงานอํานวยการพรรค ท่ีประกอบด4วย ฝ�ายปฏิบัติการ ฝ�าย
วิชาการ ฝ�ายบริหารท่ัวไป ฝ�ายบัญชีและการเงิน ฝ�ายฝ�กอบรม สํานักทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ& 
(2.2) สํานักงานโฆษกและประชาสัมพันธ& ประกอบด4วยงานโฆษกและศูนย&รับความเห็น และงาน
ประชาสัมพันธ& (3) ด4านขวามือ คือ สํานักงานหัวหน4าพรรค ประกอบด4วย ฝ�ายสํานักงานหัวหน4าพรรค 
ฝ�ายวิชาการ ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา ฝ�ายปฏิบัติการภาคสนาม ฝ�ายกิจกรรมการเมือง ฝ�าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ�ายสื่อมวลชนสัมพันธ& ฝ�ายประสานงานการเมืองและราชการ และ (4) ด4านล�าง 
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ประกอบด4วย คณะกรรมการการเมือง คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองผู4สมัคร
รับเลือกต้ัง โครงสร4างและกระบวนการของพรรคไทยรักไทยมีลักษณะรวมศูนย&อํานาจ (centralization) 
ท่ีหัวหน4าพรรค คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่กําหนดโครงข�ายความสัมพันธ&แบบดาวกระจาย   
ท่ีกําหนดให4ทุกภาคส�วนขององค&การสัมพันธ& เก่ียวพัน เก่ียวเนื่อง เก่ียวข4อง ยึดโยง หรืออ่ืนใด กับ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทําให4หัวหน4าพรรคเปBนศูนย&อํานาจท้ังหมดของโครงสร4างและกระบวนการ
ภายในพรรค การจัดต้ังหน�วยงานสํานักงานหัวหน4าพรรค เสมือนเปBนสํานักงานประธานาธิบดี (The 
Bureau of The President) ของประธานาธิบดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี 
ทําให4แม4มีการกําหนดแบ�งแยกองค&การแบบระบบราชการ (bureaucracy) ตามความชํานาญเฉพาะด4าน 
แต�หัวหน4าแต�ละกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน หรืออ่ืนใด ทําหน4าท่ีเสมือนหนึ่งเปBนเลขานุการ 
(secretary) ประธานาธิบดี  ทําให4หัวหน4าพรรคมีกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน หรืออ่ืนใด ท่ี
สนับสนุน เสมือนหนึ่งเปBนฝ�ายอํานวยการเพ่ือสนับสนุนหัวหน4าพรรค มีเลขานุการแต�ละด4านเพ่ือทําหน4าท่ี
สนับสนุนหัวหน4าพรรค  

  ปLจจัยเก้ือหนุนท่ีสําคัญท่ีทําให4การรวมศูนย&อํานาจพรรคอยู�ท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
มาจากบทบาทของกลุ�มทุนขนาดใหญ�ภายในพรรคไทยรักไทย ที่สําคัญ ทุนที่มาจากการบริจาคท่ี
ถูกต4องตามกฎหมายของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ท่ีมียอดบริจาคเปBนจํานวน 75 ล4านบาท ระหว�าง
เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (บูฆอรี ยีหมะ, 2447: 130) และการสนับสนุนจากการ
บริจาคของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท่ีมีจํานวนกว�า 611,630,600 ล4านบาท จากเงินบริจาคท้ังหมด
จํานวน 952,290,460.50 บาท ตามท่ีแจ4งให4กับคณะกรรมการการเลือกต้ังระหว�าง พ.ศ. 2541 ถึง 
2549 (วรวลัญช& โรจนพล, 2551: 284) ท่ีมีนัยต�อการสนับสนุนจากกลุ�มชินคอร&ปของ พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร นับเปBนทรัพยากรท่ีสําคัญต�อการขับเคลื่อนพรรคไทยรักไทยให4ขับเคลื่อนการเมืองและ
ประเทศไทยเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท้ังนี้เพราะนับเปBนครั้งแรกท่ีทุนขนาดใหญ�เพียงกลุ�มเดียว
มีสัดส�วนการสนับสนุนหลักเกินร4อยละ 50 ของเงินทุนท่ีสนับสนุนพรรคการเมือง แตกต�างจากอดีตท่ี
ไม�มีกลุ�มทุนใดครอบงําพรรคการเมืองได4ท้ังหมด จนกลายเปBนกลุ�มทุนผูกขาดท่ีเปBนกลุ�มนายทุนทาง
ธุรกิจท่ีมีทุนและกระจุกตัวและรวมศูนย&อํานาจ (concentration and centralization) (วรวลัญช& 
โรจนพล, 2551: 9) อย�างเข4มข4น ทําให4พรรคการเมืองในฐานะเปBนตัวแสดงท่ีสําคัญทางการเมือง
ปรับตัวให4สอดคล4องกับความต4องการของนายทุนและกลุ�มทุน กลายเปBนเครื่องมือสําคัญท่ีมีอํานาจ
และอิทธิพลต�อการควบคุม สั่งการ บงการ แทรกแซง หรืออ่ืนใด แก�ประชาชน (Jessop, 1982: 58-59) 
พรรคไทยรักไทยนับเปBนพรรคการเมืองแรกในประวัติศาสตร&การเมืองของประเทศไทยท่ีประสาน 
ผนึกกําลังระหว�างนายทุนผูกขาดเข4ากับอํานาจทางการเมืองผ�านการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย 
แตกต�างจากนายทุนในอดีตและนายทุนผูกขาดท่ีได4รับการอุปถัมภ&จากตัวแสดงทางการเมือง และผู4มีอํานาจ
ทางการเมืองท่ีสําคัญ (วรวลัญช& โรจนพล, 2551: 267) 
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  พรรคไทยรักไทยท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จัดต้ังเสมือนเปBนตัวแสดงทางการเมืองท่ี
อาศัยช�องทางการเลือกต้ังเข4าสู�อํานาจสาธารณะ ทําให4พรรคไทยรักไทยเสมือนหนึ่งเปBนตัวแสดงท่ี
เชื่อมโยงระหว�างอํานาจทางการเมืองกับอํานาจทางเศรษฐกิจ ที่มีหมุดหมายอยู�ที่การเปBนแกนนํา
จัดต้ังรัฐบาล การยีดโยงอํานาจรัฐของกลุ�มทุนผูกขาดและการครอบงําอํานาจรัฐผ�านความเชื่อมโยง
ของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลระหว�างกลุ�มทุนผูกขาดกับรัฐบาล เปBนการเชื่อมโยงระหว�างนายทุนผูกขาด
กับตําแหน�งในโครงสร4างอํานาจรัฐ (วรวลัญช& โรจนพล, 2551: 280) ทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
อาศัยเง่ือนไขท่ีสําคัญสองประการ ประการแรก การเปjดของนโยบาย (policy window) ท่ีมาจากการ
ปฏิรูปการเมืองส�งผลต�อการถือกําเนิดของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีประสงค&
ให4มีพรรคการเมืองขนาดใหญ�จํานวนสองพรรค (Two-dominant Party System) จนนําไปสู�การ
ออกแบบทางการเมือง (political design) ท่ีเอ้ือประโยชน&ให4กับพรรคการเมืองขนาดใหญ�จนนําไปสู�
การออกแบบระบบการเลือกตั้งที่กําหนดให4มีทั้งการเลือกต้ังเขตเดียวคนเดียว (Single-member 
system) และระบบการเลือกต้ังแบบสัดส�วน (Proportional system) เพ่ือให4ได4พรรคการเมืองขนาด
ใหญ�ในรัฐสภา และประการท่ีสอง คือ อํานาจของเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังพรรคการเมือง ทําให4
กลุ�มทุนท่ีใกล4ชิดกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีบทบาทแทรกแซง สั่งการ บงการ ควบคุม และครอบงําพรรค 
ด4วยฐานเงินทุนจํานวนมาก นับเปBนกลุ�มทุนวงใน (inner capital group) ท่ีมีอํานาจและอิทธิพล
ภายในพรรคสูงมาก ฐานอํานาจทางเงินทุนท่ีแข็งแกร�งของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทําให4กลุ�มการเมือง
ท้ังหลายต�างถูกทุนศูนย&กลางดึงไปสู�ศูนย&กลางท่ีมีลักษณะเปBนเอกภาพภายใต4ศูนย&กลาง (วรวลัญช& 
โรจนพล, 2551: 284) ทําให4ทุนเหล�านี้มีสภาพเปBนทุนชายขอบ ทุนวงนอก หรือทุนท่ีเปBนแนวร�วมหรือ
พันธมิตร เพราะ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน4าและนายทุนของพรรคมีทุนที่แข็งแกร�งเพียงพอ
สนับสนุนบุคคล ตัวแทน ผู4สมัคร นักการเมือง พรรคการเมือง หรือตัวแสดงทางการเมืองภายในพรรคได4 
(อธิวัฒน& ทรัพย&ไพฑูรย&, 2537: 165)    

  สาเหตุสําคัญการจัดต้ังพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มาจากแม4เคย
เข4าร�วมงานกับพรรคพลังธรรมท่ีมีตําแหน�งเปBนหัวหน4าพรรค แต�การท่ีต4องถูกเลือกจากพลตรีจําลอง 
ศรีเมือง อดีตหัวหน4าพรรค และสมาชิกพรรคส�วนหนึ่ง ย�อมสะท4อนถึงพรรคการเมืองท่ีมีโครงสร4าง
และกระบวนการเดิมท่ีมีวัฒนธรรมองค&การแบบเดิม ย�อมเปBนปLญหาและอุปสรรคต�อการทํางานดัง
เจตจํานงของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เพราะกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน หรือสถาบัน ทุกแห�งล4วนแล4วแต�มี
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operational Procedure: SOPs) เฉพาะขององค&การ 
การนําเสนอแนวคิด นโยบาย และการปฏิบัติท่ีแตกต�าง ย�อมไม�ได4รับการตอบสนอง แม4ว�าช�วงแรก จะ
มีการนําเสนอแนวคิดท่ีนําไปสู�การกําหนดนโยบายท่ีเปBนรูปธรรมก็ตาม เช�น การแก4ปLญหาการจราจร 
เปBนต4น การออกจากพรรคพลังธรรม และภายหลังจัดตั้งพรรคไทยรักไทยนับเปBนองค&การใหม�ท่ี
สามารถนําเสนอแนวคิดแล4วแปลงเปBนนโยบายพรรคเพ่ือนําไปสู�ปรากฏการณ&ท่ีเปBนรูปธรรมกับ
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นโยบายสาธารณะหากพรรคชนะการเลือกต้ัง ย�อมเปBนสิ่งท่ีเปBนประโยชน&กว�าการอยู�ในองค&การเดิม
และต4องเผชิญกับกลุ�มคนท่ีเปBนสมาชิกเดิมของพรรค  

  บทบาททางการเมืองท่ีสําคัญของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ระหว�างการจัดบุคคลลง
สมัครรับเลือกตั้งเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร คือ การคัดเลือกผู4สมัครด4วยตนเอง เพราะแม4
คณะกรรมการกลั่นกรองผู4สมัครรับเลือกตั้งมีบทบาทคัดเลือกผู4สมัครรับเลือกต้ังช�วงเลือกต้ัง แต� 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีบทบาทสําคัญต�อการตัดสินใจให4บุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
ไทยรักไทย ทําให4เลขาธิการพรรคทําหน4าท่ีด4านธุรการ แตกต�างจากพรรคการเมืองอ่ืนท่ีเลขาธิการ
พรรคทําหน4าท่ีใกล4เคียงหรือเคียงคู�กับหัวหน4าพรรคเพ่ือทําหน4าท่ีคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกต้ังใน
นามพรรค บททดสอบท่ีสําคัญจากภาวะผู4นําของหัวหน4าพรรค พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มาจากการ
ออกจากพรรคความหวังใหม�มาสังกัดพรรคไทยรักไทยของกลุ�มวังน้ําเย็นท่ีมีนายเสนาะ เทียนทอง 
หัวหน4ากลุ�ม มีบทบาทสําคัญ ทําให4เกิดการต�อต4านจากแกนนําพรรค ท่ีสําคัญ คือ นางสุดารัตน& เกยุราพันธ& 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ& และสมาชิกพรรคจํานวนหนึ่ง เพราะการรับกลุ�มการเมืองท่ีมีภาพลักษณ&
แบบหนึ่งขัดกับภาพลักษณ&ของพรรคที่คิดใหม�ทําใหม� ทําให4เปBนผลต�อการยอมรับของสาธารณะ 
ประชาชน ท่ีมีต�อความนิยม และทําให4พรรคไม�แตกต�างหรือเหมือนกับพรรคการเมืองอ่ืน การวิพากษ&วิจารณ&
สิ้นสุดลงภายหลังจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน4าพรรคห4ามปรามสมาชิก และยินดีรับกลุ�ม 
วังน้ําเย็นร�วมเปBนสมาชิกพรรค (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 139) แต�ทําให4แกนนํา ผู4ก�อต้ังพรรค และ
สมาชิกพรรคจํานวนหนึ่ง มีมุมมองท่ีแตกต�าง ท่ีสําคัญ คือ นายคณิต ณ นคร ผู4ก�อต้ังพรรค นํามาสู�
การตัดสินใจลาออกจากพรรคเพราะปรารถนาพรรคการเมืองใหม�ท่ีก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลง ไม�มี
นักการเมืองเดิม ทําให4แม4มีการกําหนดนโยบายพรรคท่ีดี แต�ขาดการกําหนดบุคคลท่ีควบคู�กับทําหน4าท่ี
กําหนดนโยบาย (พจน& เลิศพรเจริญ, 2544: 254; บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 140) 

  การกําหนดยุทธศาสตร&ของพรรคไทยรักไทยท่ีเปBนตัวแสดงทางการเมืองในการณรงค&
หาเสียงเลือกต้ัง จากตัวแสดงท่ีมีเจตนารมณ& ความต้ังใจ ความมุ�งม่ัน หรืออ่ืนใดเพ่ือประเมิน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรืออ่ืนใด ในสภาพแวดล4อม บริบท และโครงสร4างทางการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง 
นํามาสู�การกําหนดยุทธศาสตร&ท่ีแตกต�างจากพรรคการเมืองอ่ืน (Hay, 2002: 131-132) เพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชน&ทางการเมืองมากท่ีสุด เปBนการฉวยโอกาสทางการเมืองจากการประเมินสภาพแวดล4อม บริบท 
และโครงสร4าง ท่ีเปลี่ยนแปลง ด4วยการเลือกบริบทเชิงยุทธศาสตร& (strategic selective context) 
เพ่ือนําไปสู�การก�อตัวทางยุทธศาสตร& (formulation of strategy) เพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตร& 
(strategic action) (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 4)     

  กลยุทธ& นับเปBนส�วนสําคัญที่ทําให4พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ัง จากจํานวน
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 จํานวน 248 คน 
จนมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรในวันท่ี 6 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548 จํานวน 377 คน สะท4อน
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ถึงกลยุทธ&ท่ีกําหนดเปBนเวลานาน ท่ีมีสาระสําคัญ ดังนี้ พรรคไทยรักไทยใช4งบประมาณจํานวนมากเพ่ือ
สร4างฐานอํานาจทางการเมือง ทําให4มีสมาชิกพรรคจํานวนกว�า 14 ล4านคน และวิทยาการหรือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใช4คอมพิวเตอร&เพ่ือสร4างฐานมวลชน นับเปBนการนําแนวคิดการจัดการทางการเมือง 
(Political Management) มาใช4เริ่มจาก (1) การรับรู4 รับทราบ สํารวจ ติดตาม ประเมินผล ของ
ประชาชนต�อเนื่อง ท้ังความนิยมของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร นักการเมือง พรรคการเมือง รัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ของพรรคไทยรักไทย และสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร นักการเมือง 
พรรคการเมือง ของพรรคการเมืองอ่ืน แต�ละพ้ืนท่ี ท่ีสําคัญช�วงหนึ่งป�ก�อนการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 
2548 (2) พรรคไทยรักไทยสนับสนุนจากปLจจัยทางการเงินและปLจจัยอ่ืนด4วยทรัพยากรท้ังหมดอย�าง
ต�อเนื่อง จากปLจจัยทุกอย�าง กับบุคคลท่ีเปBนตัวแทนพรรค ท้ังนักการเมือง สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร 
ว�าท่ีผู4สมัครรับเลือกต้ัง ท่ีสําคัญ สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร หรืออื่นใด เพื่อลงสมัครรับเลือกต้ัง 
ภายหลังการประเมินว�าบุคคลใดเปBนที่นิยมและยอมรับจากประชาชนของพ้ืนท่ีแต�ละพ้ืนท่ี และ
ชักชวนให4สังกัดพรรคไทยรักไทยเพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ัง หากเปBนนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองอ่ืน 
จนมีจํานวนมากกว�า 100 คน ท่ีย4ายจากพรรคการเมืองอ่ืน มาสังกัดพรรคไทยรักไทย และชนะการ
เลือกต้ังภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 6 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548 เปBนชัยชนะท่ีมีพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เกือบทุกภาคใน
ประเทศไทย ยกเว4นภาคใต4ท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต�างจากภูมิภาคอ่ืน (3) การกําหนดนโยบายประชานิยม
ของรัฐบาลภายหลังจากท่ีพรรคได4รับชัยชนะในการเลือกต้ังและจัดต้ังรัฐบาลส�งผลต�อการประสานงาน
ระหว�างพรรคไทยรักไทย รัฐบาล และตัวแทนพรรคในพ้ืนท่ี นับเปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4พรรคภายใต4
การนําของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประสบความสําเร็จในชัยชนะในการเลือกต้ังในพ้ืนท่ีอย�างมาก 
 2.2 การเลือกตั้ง 

  การเลือกต้ังของประเทศไทยช�วงรัฐตลาดเปBนการอธิบายและวิเคราะห&ในการ
เลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 นับเปBนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญจาก
การปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แนวคิดประชานิยมของพรรค
ไทยรักไทยท่ีนําเสนอนโยบายพรรคผ�านการรณรงค&หาเสียงคิดใหม�ทําใหม� นับเปBนการเริ่มต4นของการ
เปลี่ยนแปลงการนําเสนอนโยบาย สะท4อนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจสองลักษณะ 
ด4านการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงการรณรงค&หาเสียงจากสํานวนโวหารเปBนการรณรงค&หาเสียงท่ีเน4น
นโยบายพรรค สะท4อนจากตัวแบบชนชั้นนําเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะและการตลาดทางการเมือง 
ด4านเศรษฐกิจ คือ การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจกระแสหลักเปBนเศรษฐกิจทางเลือก สะท4อนถึงวิธีคิด
แบบนอกกรอบกระแสหลักท่ีเน4นการเสริมสร4างความเข4มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(Inward-looking) ท่ีเปBนระบบเศรษฐกิจแบบรากหญ4า (Grassroots Economy) ด4วยการฟ��นฟูและ
พัฒนาเศรษฐกิจอย�างเปBนรูปธรรมตามแนวทางประชานิยมจากนโยบายหลักห4านโยบาย คือ การพักหนี้
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ให4กับเกษตรกรรายย�อยเปBนระยะเวลาสามป� กองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมือง หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ& 
หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า (สามสิบบาทรักษาทุกโรค) และธนาคารประชาชน (ฉมาดนัย มากนวล, 
2545: 38) ด4วยนโยบายท้ังห4าประการนับเปBนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให4พรรคไทยรักไทยชนะ
การเลือกต้ังนํามาสู�การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ& 
พ.ศ. 2544 ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญภายหลัง การรณรงค&หาเสียงระหว�าง
เลือกต้ังเปBนความเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเชิงโวหารท่ีเปBนการรณรงค&หาเสียงโดยการใช4สํานวนและ
การทําลายล4างคู�แข�งขันด4วยการใส�ร4ายป{ายสี เปBนการเมืองเชิงนโยบายท่ีการกําหนดนโยบายของ
แต�ละพรรคเพ่ือรณรงค&หาเสียงสร4างการยอมรับและความชอบธรรมบนพ้ืนฐานการตัดสินใจของ
ประชาชน สะท4อนถึงการผ�านความเห็นหรือการยอมรับจากบุคคลที่มีความรู4ความสามารถภายใน
พรรคท่ีทําการศึกษาวิจัยในนโยบายท่ีนําเสนออย�างเปBนระบบและต�อเนื่อง ตัวอย�าง เช�น การมีตัวแทน
ของพรรคไทยรักไทยสํารวจความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เพ่ือ
นํามารวบรวมประมวลและกําหนดเปBนนโยบายพรรคก�อนการแข�งขันเลือกต้ัง เปBนต4น ทําให4เปBนท่ี
ยอมรับจากประชาชนแม4ว�านโยบายส�วนใหญ�เปBนผลผลิตของชนชั้นนําภายในพรรค อาทิ นายแพทย& 
สุรพงษ& สืบวงศ&ลี ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอนโยบายหลักประกันสุขภาพถ4วนหน4าก็ตาม เปBนต4น 
และการยอมรับเปBนวงกว4างสะท4อนถึงความต4องการของประชาชนจากสัมฤทธิผลจากนโยบายพรรค
และรัฐบาลแม4ว�าส�วนใหญ�ขาดความเข4าใจก็ตาม  

  บทบาทของพรรคไทยรักไทยนับเปBนพรรคการเมืองท่ีนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองสู�การเปBนรัฐตลาด เพราะการรณรงค&หาเสียงการเลือกต้ังท่ีเปBนยุทธวิธีทางการตลาดท้ังหมด 
เปBนการตลาดทางการเมือง ท่ีสอดคล4องกับหลักการตลาด ท่ีประกอบด4วย ผลิตภัณฑ& ราคา ช�องทาง 
การจัดจําหน�าย และการส�งเสริมการตลาด (Product Price Place Promotion: 4P) ท่ีมีสามส�วน 
ประกอบด4วย (1) ผลิตภัณฑ& คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย นโยบายพรรค และผู4สมัคร
รับเลือกต้ัง (2) ราคา คือ ชุดของนโยบายพรรคท่ีกําหนดเปBนรายละเอียดแต�ละนโยบาย (3) ช�องทาง 
การจัดจําหน�าย คือ สาขาพรรค สมาชิกพรรค ท่ีสําคัญ การสื่อสารทางการตลาด ท่ีสื่อสารไปท่ีมวลชน 
ท้ังกลุ�มคนท่ีตํ่ากว�ามาตรฐานหรือกลุ�มคนระดับล�าง (below the line) และกลุ�มท่ีสูงกว�ามาตรฐาน
หรือกลุ�มคนระดับบน (above the line) ท่ีใช4ท้ังสื่อและไม�ใช�สื่อ (non-media) เพราะเม่ือมีการ
แข�งขันการเลือกต้ัง พรรคไทยรักไทยใช4กลยุทธ&ทางการตลาด (marketing) ในการรณรงค&หาเสียง มี
การนําเสนอนโยบายท่ีสั้นกระชับและสื่อให4ถึงผู4บริโภคในความหมายการตลาดหรือผู4ออกเสียง
ลงคะแนน เช�น สามสิบบาทรักษาทุกโรค พักหนี้ให4เกษตรกร หรือกองทุนหมู�บ4าน เปBนต4น นับเปBนการ
นําเสนอท่ีแปลกใหม�ในทางการเมืองและเปBนการสร4างสินค4าให4มีความแตกต�างไปจากสินค4าอ่ืนท่ีมีใน
ท4องตลาด (product differentiation) หรือเปBนการนําเสนอนโยบายในทางการเมืองท่ีเปBนรูปธรรม
และมีความแตกต�างไปจากพรรคการเมืองอื่น นโยบายของพรรคไทยรักไทยจึงถูกใจประชาชนใน
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ชนบท การกําหนดยุทธศาสตร&และยุทธวิธีการเลือกต้ังอย�างเปBนระบบของพรรคไทยรักไทย ความล4มเหลว
ของรัฐบาลท่ีมีพรรคประชาธิปLตย&เปBนแกนนําในการฟ��นฟูเศรษฐกิจ และการไม�มีพรรคการเมืองอ่ืนเปBน
ทางเลือกท่ีโดดเด�น ทําให4พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ท้ังท่ีพรรค
ประชาธิปLตย&ซ่ึงเปBนแกนนําพรรคร�วมรัฐบาลและอาศัยโอกาสด4วยการกําหนดให4มีการยุบสภาก�อน
ครบกําหนดหมดวาระของสภาผู4แทนราษฎรเพียงสองวัน เพ่ืออาศัยระยะเวลาในการรณรงค&หาเสียงท่ี
มีจํานวน 60 วัน เพราะหากให4สภาผู4แทนราษฎรอยู�จนครบวาระจะมีเวลาในการรณรงค&หาเสียงเพียง 
45 วัน แต�การครอบครองอํานาจรัฐและการยุบสภาก�อนกําหนดกลับมิได4ทําให4พรรคประชาธิปLตย&ชนะ
การเลือกต้ัง 

  ประชาชนจํานวนมากต�างคาดหวังทําให4พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังท้ังจากการ
ลงคะแนนเพ่ือการสนับสนุน (Pro Vote) และเพ่ือไม�ให4อีกฝ�ายหนึ่งได4รับการเลือกต้ัง (Against Vote) 
ผสมผสานกันส�งผลให4พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังท้ังในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด เปBนท่ีน�า
สังเกตว�า ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยในกรุงเทพฯ ในการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 เปBนผลจาก
การลงคะแนนส�วนใหญ�ท่ีเปBนไปเพ่ือไม�ให4ฝ�ายตรงข4ามจัดต้ังรัฐบาลท่ีเปBนไปในลักษณะท่ีสอง การเปBน
ตัวแทนของชนชั้นกลาง และรณรงค&หาเสียงด4วยการนําเสนอเชิงนโยบายนับเปBนองค&ประกอบสําคัญ 
ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยท่ีต�างจังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืน คือ บทบาทการรณรงค&หาเสียงของพรรคท่ีมี
นโยบายแก4ปLญหาของคนระดับล�างด4วยการเผชิญหน4ากับปLญหา ท่ีสําคัญ คือ การประกาศสงครามกับ
ความยากจน การรณรงค&หาเสียงเชิงนโยบายอย�างเปBนระบบและต�อเนื่องนับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4
พรรคเปBนท่ียอมรับส�งผลต�อชัยชนะของพรรคในต�างจังหวัด แสดงถึงความสําเร็จของการนําแนวคิด
ประชานิยมมากําหนดนโยบาย และความต�อเนื่องของนโยบายแนวทางประชานิยมของพรรคการเมือง
ท่ีสําคัญนับแต�อดีต พรรคกิจสังคมนับเปBนพรรคการเมืองแรกที่มีความโดดเด�นจากการกําหนด
นโยบายเงินผันจนเปBนแกนนําจัดต้ังรัฐบาลใน พ.ศ. 2518 ทําให4พรรคเปBนท่ียอมรับอย�างกว4างขวางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะประชาชนส�วนใหญ�ยากจนส�งผลต�อการเปBนฐานท่ีม่ันของพรรคใน
จังหวัดหลายจังหวัด ท่ีสําคัญ คือ ขอนแก�น และต�อเนื่องมาอีกสองทศวรรษ (สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง, 
2535) ความสําเร็จจากการนําเสนอนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังใน พ.ศ. 
2544 ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของปLญหาเศรษฐกิจท่ีสั่งสมมาอย�างต�อเนื่องและยาวนานโดยเฉพาะปLญหาการ
กระจายรายได4ท่ีไม�เปBนธรรม ทําให4เกิดช�องว�างทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว ปLญหาทางเศรษฐกิจจาก
วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 การเมืองเชิงนโยบายท่ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือแก4ปLญหาเศรษฐกิจ
และความยากจนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนสอดคล4องกับความต4องการของคนชนบท 

  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรหรือการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 6 กุมภาพันธ& 
พ.ศ. 2544 สะท4อนถึงชัยชนะของพรรคไทยรักไทยที่มีจํานวน 248 ที่นั่ง เปรียบเทียบกับพรรค
ประชาธิปLตย&ท่ีมีจํานวน 128 ท่ีนั่ง พรรคชาติไทยท่ีมีจํานวน 41 ท่ีนั่ง พรรคความหวังใหม�ท่ีมีจํานวน 
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36 ท่ีนั่ง พรรคชาติไทยพัฒนาท่ีมีจํานวน 29 ท่ีนั่ง พรรคเสรีธรรมท่ีมีจํานวน 14 ท่ีนั่ง พรรคราษฎรท่ีมี
จํานวน 14 ท่ีนั่ง พรรคราษฎรท่ีมีจํานวน 2 ท่ีนั่ง พรรคกิจสังคมท่ีมีจํานวน 1 ท่ีนั่ง พรรคถ่ินไทยท่ีมี
จํานวน 1 ท่ีนั่ง รวมจํานวนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท้ังหมด 500 ท่ีนั่ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดให4มาจากเขตเดียวคนเดียว จํานวน 400 คน และมาจาก
บัญชีรายชื่อซ่ึงเปBนระบบการเลือกต้ังรูปแบบใหม� จํานวน 100 คน พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรจํานวนท้ังสิ้น 248 คน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท้ังหมด นําไปสู�การเปBน
แกนนําจัดต้ังรัฐบาลร�วมกันของพรรคไทยรักไทย พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนา และบทบาท
ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทยท่ีมีผลงานอย�างต�อเนื่อง นับเปBนสาเหตุ
สําคัญท่ีทําให4ความคาดหวังชัยชนะของพรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังจากการเปjดเผยของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ท่ีมีจํานวน 400 ท่ีนั่ง แต�กลับเปBนปLญหาเพราะปLจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีต�อการผูกขาด
อํานาจทางการเมือง นับเปBนช�วงเวลาเดียวกันกับท่ีมีการเลือกต้ังผู4ว�าราชการกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 
2547 แม4มีพรรคไทยรักไทยไม�ได4ส�งผู4สมัครรับเลือกต้ัง แต�เปBนท่ีรับรู4อย�างไม�เปBนทางการว�าพรรคให4
การสนับสนุนบุคคลใดภายหลังการปฏิเสธการลงสมัครรับเลือกต้ังของ ร.ต.อ.ปุระชัย เป��ยมสมบูรณ& 
รองนายกรัฐมนตรี ข4อกังขาท่ีเกิดข้ึนทําให4ชาวกรุงเทพมหานครจํานวนมากเลือกนายอภิรักษ& โกษะโยธิน 
ผู4สมัครรับเลือกต้ังจากพรรคประชาธิปLตย& เปBนผู4ว�าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีนัยเพราะเปBนการ
ลงคะแนนเพ่ือปฏิเสธพรรคไทยรักไทย แต�กลับเปBนผลดีท่ีทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปรับตัวด4วย
การให4สัมภาษณ&น4อยลงและเน4นการสร4างผลงานมากยิ่งข้ึน 

  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรหรือการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2548 พรรค
ไทยรักไทยส�งตัวแทนลงสมัครรับเลือกต้ัง ก�อให4เกิดปรากฏการณ&ทางการเมืองท่ีทําให4พรรคไทยรักไทย
ได4เปรียบในการเลือกต้ังสองประการ ประการแรก การหลอมรวมพรรคชาติพัฒนาให4เปBนส�วนหนึ่ง
ของพรรคไทยรักไทย นับเปBนเหตุการณ&ทางการเมืองที่มีความหมายและความสําคัญและมีนัยทาง
การเมือง เพราะนับต้ังแต�ท่ีพรรคชาติพัฒนาเข4าร�วมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทย พรรคชาติพัฒนามี
บทบาททางการเมืองระดับหนึ่ง แต�ความคิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีต4องการรวมพรรคการเมือง
ท้ังหลายให4เปBนส�วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย ทําให4มีความพยายามรวมพรรคชาติพัฒนา แต�การปฏิเสธ
ของนายสุวัจน& ลิปตพัลลภ หัวหน4าพรรคชาติพัฒนา แม4ว�าอดีตหัวหน4าพรรคเช�นนายกร ทัพพะรังสี 
จะลาออกจากการเปBนหัวหน4าและสมาชิกพรรค และมาสมัครเปBนสมาชิกพรรคไทยรักไทยพร4อม
สมาชิกพรรคชาติพัฒนาจํานวนหนึ่ง ทําให4มีการปรับคณะรัฐมนตรีด4วยการให4พรรคชาติพัฒนาออกจาก 
การร�วมรัฐบาล เหตุการณ&นี้กลายเปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4นายสุวัจน& ลิปตพัลลภ ต4องทบทวน และ
กลายเปBนท่ีมาของการหลอมรวมเข4าเปBนส�วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทยด4วยการสนับสนุนของหลวงพ�อคูณ 
ปริสุทโธ เกจิอาจารย&ชื่อดังของวัดบ4านไร� จังหวัดนครราชสีมา แม4ว�าผู4สมัครของพรรคชาติพัฒนาจะ
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ชนะการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเหนือพรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังทางตรงเปBน
ครั้งแรกใน พ.ศ. 2547 ก็ตาม ส�งผลต�อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีมีนัยท่ีสําคัญสองประการ  

  ประการแรก เท�ากับปjดฉากการต�อสู4แข�งขันทางการเมืองโดยสมบูรณ&ของพรรค
การเมืองขนาดกลางและใหญ�ที่มีฐานท่ีม่ันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�งผลต�อการครองท่ีนั่งของ
พรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 โดยตรง ประการท่ีสอง การ
หลอมรวมของพรรคการเมืองเพ่ือเปBนส�วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย เท�ากับว�าพรรคไทยรักไทยมาจาก
พรรคการเมืองท้ังสิ้นจํานวนห4าพรรค ประกอบด4วย พรรคกิจสังคม พรรคพลังธรรม พรรคความหวังใหม� 
พรรคเสรีธรรม และพรรคชาติพัฒนา เมื่อพิจารณาตามตัวเลขและสัดส�วนของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรในสังกัดของพรรคการเมืองท้ังห4าพรรคท่ีมีฐานคะแนนเหมือนกันและแตกต�าง
กัน ทําให4มีความเปBนไปได4ตามหลักคิดทางคณิตศาสตร&ท่ีพรรคจะมีท่ีนั่งมากถึง 400 ท่ีนั่ง ท่ีสําคัญ นับเปBน
การนําวิธีการในการบริหารธุรกิจหรือการจัดการของบริษัทท่ีเน4นการควบรวมกิจการ ซ่ึงเปBนรูปแบบ
การบริหารธุรกิจสําหรับกิจการท่ีต4องการให4กิจการมีขนาดใหญ�ข้ึน ประการท่ีสอง แม4 พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะมีบทบาทแก4ปLญหาเหตุการณ&สึนามิใน พ.ศ. 2547 โรคซาส&ใน พ.ศ. 2547 
การเผาสถานทูตไทยในกัมพูชาใน พ.ศ. 2547 และการเสนอบุคคลเพ่ือแข�งขันเปBนเลขาธิการองค&การ
สหประชาชาติ แต�เหตุการณ&ความไม�สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต4เริ่มจากการปล4นป�นในวันท่ี 4 
มกราคม พ.ศ. 2547 ความล�าช4าของระบบราชการในการเปjดเผยข4อมูลไข4หวัดนก และปLญหาอ่ืน ท่ีสําคัญ 
คือ ความปรารถนาสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 400 ท่ีนั่ง ทําให4ถูกมองว�าผูกขาดอํานาจทางการเมือง  
  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร พ.ศ. 2548 มีนัยท่ีแตกต�างจากการเลือกต้ัง
ครั้งอ่ืนหลายประการ ประการแรก การคาดการณ&ถึงผลการเลือกต้ังก�อนหน4าท่ีมีการลงคะแนนว�า
พรรคไทยรักไทยจะชนะการเลือกต้ังอย�างแน�นอน แต�มีความแตกต�างกันเรื่องจํานวนตัวเลขท่ีชนะ
นําไปสู�การจัดต้ังรัฐบาลพรรคการเมืองเดียวหรือรัฐบาลผสมท่ีประกอบด4วยพรรคการเมืองหลายพรรค
ท่ีมีพรรคไทยรักไทยเปBนแกนนํา ทําให4การรณรงค&หาเสียงเลือกต้ังมีลักษณะท่ีเข4มข4นน4อยกว�าการเลือกต้ัง
หลายครั้งท่ีผ�านมา แต�มีความแตกต�างและเปBนข4อสังเกตท่ีสําคัญ เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคต�าง
ให4ความสําคัญกับนโยบายของพรรคย�อมเท�ากับเปBนการเปลี่ยนแปลงการเมืองเรื่องการรณรงค&หาเสียง
จากโวหารเปBนการเมืองเรื่องนโยบายสาธารณะซ่ึงแตกต�างจากการเลือกต้ังในอดีตท่ีผ�านมาท่ีเปBนการ
โจมตีเรื่องส�วนตัว ผู4สมัคร และพรรคการเมือง เปBนส�วนใหญ� ทําให4ประชาชนรับประโยชน&จากการ
รณรงค&หาเสียง เช�น การฟLงการปราศรัย เปBนต4น น4อยมาก ประการท่ีสอง การเข4าถึงประชาชนท้ังจาก
สื่อหรือการเดินเคาะประตูบ4านมีความแตกต�างจากอดีตหลายประการ เช�น การประชาสัมพันธ&ใน
รณรงค&หาเสียงด4วยการปราศรัยในกรุงเทพมหานครมีน4อย มีการใช4สื่ออิเลคทรอนิกส&เพ่ิมข้ึน และสื่อ
โทรทัศน&น4อยลง เสมือนหนึ่งผู4ออกเสียงลงคะแนนตัดสินใจลงคะแนนให4กับพรรคการเมืองใดแล4ว  
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  สาเหตุท่ีพรรคไทยรักไทยมีความได4เปรียบในการเลือกตั้งเพราะ ประการแรก 
การเปBนพรรคการเมืองท่ีมีท้ังอํานาจเงินและอํานาจรัฐ ท่ีสําคัญ คือ การทําวิจัยในแต�ละพ้ืนท่ีตลอดมา
ท้ังการวัดคะแนนนิยมของพรรค นโยบายพรรค สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ผู4สมัครรับเลือกต้ัง ตัวแทน
พรรค การจัดวางบุคคลท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีแต�ละพ้ืนท่ีอย�างเปBนระบบ ท่ีเสมือนหนึ่งเปBนการสํารวจ
ความต4องการทางการตลาด เพ่ือจัดวางสินค4าท่ีประกอบด4วยผลิตภัณฑ& ช�องทางการจัดจําหน�าย ราคา 
และการส�งเสริมการขาย อย�างถูกต4อง ครบถ4วน และสนองความต4องการของลูกค4าท่ีเปBนผู4บริโภค 
ประการท่ีสอง ความโดดเด�นของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีส�งผลต�อพรรคและผู4สมัครรับเลือกต้ัง ทําให4
มีการเดินทางท่ัวประเทศหลายรอบ ท้ังจากการรับฟLงปLญหาของประชาชนหรือทัวร&นกขม้ิน การช�วย
ผู4สมัครรับเลือกต้ังรณรงค&หาเสียงเกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เสมือนหนึ่งประธานกรรมการบริษัท
พบปะลูกค4าหรือผู4มีอุปการคุณ ย�อมได4ใจผู4บริโภคท่ีเปBนผู4ออกเสียงลงคะแนน นับเปBนนายกรัฐมนตรี  
ท่ีมีความโดดเด�นจากการเดินทางพบปะประชาชนท่ัวทุกประเทศจากพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 
ท่ีเดินทางท่ัวประเทศจากการคมนาคมทางบกด4วยรถยนต&และรถไฟ และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
ท่ีริเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทั่วประเทศเพื่อรับฟLงปLญหาของประชาชน ประการท่ีสาม 
ความโดดเด�นในผลงานของรัฐบาล สะท4อนจากบุคคลท่ีแสดงความจํานงลงสมัครรับเลือกต้ังในนาม
ของพรรคเปBนจํานวนมาก ทําให4พรรคต4องจัดทําบัญชีรายชื่อออกเปBนสามบัญชีเพราะรัฐธรรมนูญมิได4
กําหนดว�ารัฐมนตรีต4องมาจากสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร แต�การจัดทําบัญชีเปBนไปเพ่ือมิให4มีการเลื่อน
บุคคลท่ีอยู�ในบัญชีรายชื่อมาเปBนรัฐมนตรีมากนัก อันจะส�งผลต�อจํานวนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน
ระบบบัญชีรายชื่อของพรรค พรรคไทยรักไทยใช4กลยุทธ&หรือยุทธวิธีการณรงค&หาเสียงท่ีตอกย้ําถึง
ผลงานตลอดการเปBนรัฐบาลผ�านนโยบายของพรรค 4 ป�ซ�อม 4 ป�สร4าง ทําให4ผู4ออกเสียงลงคะแนน
มองย4อนอดีต ตระหนักถึงปLจจุบัน และคํานึงถึงอนาคต มีการอ4างถึงนโยบายท่ีทําสําเร็จ ลุล�วง บรรลุ
เป{าหมาย เป{าประสงค& และวัตถุประสงค& ท่ีสําคัญ คือ กองทุนหมู�บ4านและชุมชรเมือง หลักประกัน
สุขภาพถ4วนหน4า และพักหนี้ให4เกษตรกร ซ่ึงเปBนนโยบายหลักท่ีพรรคไทยรักไทยใช4ในการรณรงค&หา
เสียงในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 ท่ีเปBนชุดของนโยบายสาธารณะ (Pulic 
Policy Package) กับนโยบายสาธารณะอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ การปราบปรามผู4มีอิทธิพล การปราบปราม
ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามหวยใต4ดินหรือหวยเถ่ือน บทบาทของรัฐบาลท่ีทําให4
ประชาธิปไตยจับต4องได4หรือรับประทานได4 หรือเปBนการเปลี่ยนจากประชาธิปไตยท่ีเปBนนามธรรมสู�
ประชาธิปไตยท่ีเปBนรูปธรรม เปBนการหยิบยื่นให4กับประชาชนในฐานะผู4ออกเสียงลงคะแนนในชนบท 
และการนําเสนอนโยบายใหม� ท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ีมีความ
ต�อเนื่องจากอดีตเปBนโครงการปLจจุบันขณะนั้น คือ การสร4างท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการใน
อนาคต คือ การสร4างรถไฟใต4ดินเปBนระยะทาง 290 กิโลเมตรท่ีเปBนส�วนต�อขยาย ท่ีหยิบยื่นให4กับ
คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะโครงการท้ังหมดล4วนแล4วแต�มีความเปBนมาทางประวัติศาสตร&อันยาวนาน 
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และล4มเหลวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติเปBนเวลาหลายสิบป�เพราะปLญหาและอุปสรรคนานัปการ 
นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีมีผลต�อการตัดสินใจการลงคะแนนของผู4ออกเสียงลงคะแนน 

  การกําหนดยุทธศาสตร&การเลือกต้ังท่ีนํามาสู�ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย ท่ีสําคัญ 
คือ การจําลองยุทธศาสตร&การเมืองแบบเท็กซัส (Texas Politics) ของสหรัฐอเมริกา มาปรับใช4จน
เปBนการเมืองแบบทักษิณ (ชวนะ ภวกานนท&, 2548: 232-236) (1) การกําหนดเป{าหมายท่ีมุ�งชนะ
การเลือกต้ัง (2) การกําหนดปรัชญาแนวคิดแบบอนุรักษ&นิยมเพ่ือสร4างอํานาจและความม่ังค่ัง (3) การกําหนด
ภาพลักษณ& พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให4เปBนผู4นํา จากความเชื่อมั่น กล4าคิดกล4าทํา กล4าตัดสินใจ 
(4) การกําหนดการสื่อสารท่ีเปBนผู4นําด4วยการสร4างความหวังเพ่ือให4คนไทยเชื่อม่ัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นําประเทศไทยสู�ความเจริญรุ�งเรือง การกําหนดนโยบายสู�สาธารณะระดับกลางจากการพัฒนา
โครงสร4างพ้ืนฐานจากรถไฟ รถไฟฟ{า ถนน ท�าอากาศยาน ท�าเรือ หรืออ่ืนใด เพ่ือเปBนท่ียอมรับของชน
ชั้นกลาง และระดับล�าง จากนโยบายพักหนี้ให4เกษตรกร หลักประกันสุขภาพสามสิบบาทรักษาทุกโรค 
ธนาคารสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ& เพื่อเปBนท่ียอมรับ
ของชนชั้นล�าง (5) การกําหนดกลยุทธ&ท่ีสําคัญมาจากสภาพแวดล4อมและบริบทจากรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ปรารถนาให4มีพรรคการเมืองใหญ� มีนายกรัฐมนตรีท่ีมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพ่ือแก4ปLญหารัฐบาลผสม มีการสํารวจพฤติกรรมกลุ�มเป{าหมายเพ่ือกําหนดนโยบาย
สาธารณะสนองตอบต�อกลุ�มเป{าหมายตามหลักการยุทธศาสตร&ด4านการตลาดท่ีว�าผู4บริโภคคือพระราชา 
เปBนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือกําหนดตราสินค4า (Brand name) คือ ไทยรักไทย ให4
โดดเด�น มีผลทางจิตวิทยาเพ่ือกระตุ4นความปรารถนาจากความห�วงใยประชาชนมากกว�าพรรค         

  ความเจริญก4าวหน4าทางเทคโนโลยีเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4สังคมการเมืองเปลี่ยนแปลง 
ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังส�วนสําคัญ มีสาเหตุมาจากการนําการตลาดทางการเมือง 
(Political Marketing) มาใช4ด4วยการนํากลยุทธ&ทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช4รณรงค&
หาเสียงเลือกต้ัง ด4วยการ (1) นําเสนอขายสินค4าเสมือนหนึ่งเปBนการโฆษณาทางการค4า (commercial 
advertising) มาจากสื่อสิ่งพิมพ& และท่ีสําคัญ จากสื่ออิเลคทรอนิกส& โดยเฉพาะจากโทรทัศน& (Maarek, 
1995; Newman, 1994; บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 5) จากการทําความเข4าใจประชาชน เสมือนหนึ่งทํา
ความเข4าใจลูกค4า เพ่ือจัดวางตําแหน�งของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย นโยบายพรรค 
และผู4สมัครรับเลือกต้ังของพรรค หรืออ่ืนใด เพ่ือสนองตอบต�อประชาชนผู4ออกเสียงลงคะแนน เสมือน
หนึ่งเปBนการผลิตสินค4าเพ่ือสนองตอบความต4องการของผู4บริโภค ตามแนวคิดตลาดเปBนของผู4บริโภค 
หรือการตลาด 2.0 และการเพ่ิมคุณค�าของสินค4าท่ีนําไปสู�การเพ่ิมมูลค�าของสินค4าตามความต4องการ
ของผู4บริโภค หรือการตลาด 3.0 แทนหรือมากกว�าการผลิตสินค4าท่ีสนองตอบต�อความต4องการของ
ผู4ผลิต หรือตลาดเปBนของผู4ผลิต หรือการตลาด 1.0 (2) การสร4างตลาดทางการเมืองเฉพาะเจาะจง 
(political niche market) ใหม�ของพรรคไทยรักไทย เสมือนหนึ่งเปBนตลาดเฉพาะเจาะจง (niche 
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market) ท่ีพรรคการเมืองอ่ืนปฏิเสธการปฏิบัติ หรือปฏิบัติแต�ไม�ครบถ4วน อาทิ พรรคประชาธิปLตย&ท่ี
กําหนดเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและภาคใต4 เปBนต4น เสมือนหนึ่งเปBนการผลิตสินค4าท่ีแยกตาม
เหตุผล เงื่อนไข ปLจจัย และความจําเปBน หรืออื่นใด ตามความต4องการของผู4บริโภค (product 
differentiation) เปBนการหาตลาดแห�งใหม�เสมือนหนึ่งเปBนทะเลสีคราม (Blue Ocean) ท่ีไม�มีผู4ผลิต
สินค4าและบริการใดผลิตสินค4าและบริการสนองตอบต�อกลุ�มผู4บริโภคกลุ�มนี้ มากกว�าทะเลสีแดง (Red 
Ocean) หรือทะเลเลือด ท่ีเสมือนหนึ่งผู4ผลิตสินค4าและบริการต�อสู4แข�งขันเพ่ือให4ได4ชัยชนะจากคู�แข�งขัน
ท่ีมีจํานวนมาก สนองตอบต�อเป{าหมายท่ีสําคัญ คือ เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมส�วนแบ�งตลาด รักษากลุ�มลูกค4าเดิม 
หรืออ่ืนใด ท่ีมีกลุ�มเป{าหมายเดิมและจํานวนจํากัด และการแย�งชิงส�วนแบ�งการตลาดมีความเปBนไปได4น4อย 
หากผู4บริโภคมีความภักดีต�อตราสินค4า (Brand Royalty) เปBนการตอบสนองความต4องการของผู4ออกเสียง
ลงคะแนนต�อปLญหาด4วยวิธีการแก4ปLญหาขณะนั้น เสมือนหนึ่งความต4องการของสินค4าและบริการ
สนองตอบต�อความต4องการของผู4บริโภค (Meyer, 2002: 51) นโยบายการรณรงค&หาเสียงนับเปBน
สินค4าทางการเมือง (political product) ท่ีสําคัญ ท่ีทําให4พรรคไทยรักไทยผลิตด4วยการทําวิจัยจาก
การแสวงหาความรู4ด4วยวิธีการทางวิทยาศาสตร& สัมผัสประชาชนหลายกลุ�มจากพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย 
ท�ามกลางการขาดการรับรู4และตระหนักของพรรคการเมืองอ่ืน (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 5) นํามาสู�ชัยชนะ
ของพรรคไทยรักไทย และการปราชัยของพรรคการเมืองอ่ืน  

  กลยุทธ&ทางการเมืองท่ีเปBนอุดมการณ&ทางการเมือง รูปแบบการกําหนดหรือให4
เหตุผล ลีลาทางการเมือง และยุทธศาสตร&ทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง (Betz, 1998: 4) มีหลักการของ
กลยุทธ&การตลาดที่พรรคไทยรักไทยนํามาใช4แบ�งเปBนสามประการ (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 5-6) 
ประการแรก การแบ�งแยกประเภทผู4ออกเสียงลงคะแนนด4วยการจัดประเภทและจัดกลุ�ม (market 
segmentation) เพื่อนําเสนอส�งผ�านกลุ�มเป{าหมายตามความต4องการตามความแตกต�างของ
กลุ�มแต�ละกลุ�มหรือประเภทแต�ละประเภท ประการท่ีสอง การวางตัวผู4สมัครรับเลือกต้ังและพรรคการเมือง 
(candidate and party positioning) ภายหลังจากการประเมินจากนักการเมืองและพรรคการเมือง 
เปรียบเทียบกับคู�แข�งขัน เพ่ือเสนอให4ผู4ออกเสียงลงคะแนนรับรู4บุคลิกภาพ (personality) ภาพลักษณ& 
(image) และลีลา (Style) ทางการเมืองของผู4สมัครรับเลือกต้ังและพรรคไทยรักไทยท่ีโดดเด�นแตกต�าง
จากพรรคการเมืองอ่ืน เพ่ือจูงใจผู4ออกเสียงลงคะแนนให4มากท่ีสุด ประการท่ีสาม การนําการแบ�งแยก
ประเภทผู4ออกเสียงลงคะแนนด4วยการจัดประเภทและจัดกลุ�ม กับการวางตัวผู4สมัครรับเลือกต้ังและ
พรรคการเมือง ด4วยการก�อตัวและนํากลยุทธ&มาปฏิบัติ (strategy formulation and implementation) 
ด4วยการผลิตนโยบายและนํานโยบายและผู4สมัครรับเลือกต้ังรณรงค&หาเสียงเลือกต้ัง (Meyer, 1995: 
31-41; Newman, 1994: 11) ความสําเร็จของการกําหนดกลยุทธ&ทางการตลาดมาจากการพิจารณา 
วัด ติดตาม ประเมิน ประเมินผล หรืออ่ืนใด สภาพแวดล4อม บริบท และโครงสร4างช�วงเวลาก�อนและ
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ระหว�างการเลือกต้ัง ปฏิเสธการปฏิบัติตามผู4กําหนดกลยุทธ& (Trend and Friedenberg, 1991: 63) 
เสมือนหนึ่งการประเมินสภาวะตลาดเพ่ือกําหนดกลยุทธ&ของการค4า (commercial marketing) 

  กลยุทธ&ทางการเมือง (political strategy) ท่ีสําคัญ คือ การโฆษณาทางการเมือง 
(political advertising) เพราะนักการเมือง บุคคลท่ีมีส�วนได4ส�วนเสีย หรืออ่ืนใด มองว�าเปBนเครื่องมือ
สร4างความได4เปรียบเหนือคู�แข�งขัน เปBนช�องทางท่ีแพร�กระจายข4อมูลข�าวสารทางการเมืองสู�กลุ�มเป{าหมาย
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดจากความก4าวหน4าทางเทคโนโลยี (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 6)
การเพ่ิมความสําคัญของการรณรงค&ผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส& ทําให4เพิ่มความสําคัญของทุนท่ีเปBน
ทรัพยากรทางการเมือง (political resource) เพราะทําให4ผู4ครอบครองมีอํานาจ อิทธิพล ความสามารถ 
และสมรรถนะ หรืออ่ืนใด เหนือคู�แข�ง จากการแพร�ขยายข4อมูลข�าวสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากกว�า (Dahl, 1991: 35) ทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย ผู4สมัครรับเลือกต้ังของพรรค 
หรืออ่ืนใด ท่ีใช4กลยุทธ&ทางการเมืองท่ีสําคัญจากการโฆษณาทางการเมืองได4เปรียบและเหนือกว�าคู�แข�ง
ขันอย�างมาก  

  แบบแผนกลยุทธ&ทางการตลาดทางการเมืองที่สําคัญ คือ แบบแผนกลยุทธ&ทาง
การตลาดแบบประชานิยม (populism political strategy) จากการกําหนดชื่อ สัญลักษณ& คําขวัญ 
ภาพลักษณ& นโยบาย แกนนํา ผู4สมัคร ผู4ก�อต้ัง หัวหน4า ของพรรค หรืออ่ืนใด นําไปสู�การรณรงค&หา
เสียงการเลือกต้ังด4วยท�วงท�าทํานอง จังหวะ หรืออ่ืนใด ท่ีแตกต�างจากคู�แข�ง เพ่ือเป{าหมายท่ีนํามาสู�ชัย
ชนะทางการเมืองจากการเลือกต้ัง เป{าหมายของกลยุทธ&ทางการตลาดทางการเมือง คือ การสร4าง
ความชอบธรรมทางการเมืองจากคะแนนนิยมทางการเมืองจากการรณรงค&หาเสียงเลือกต้ังด4วย
นโยบายพรรคท่ีเปBนนโยบายรัฐบาลและนโยบายสาธารณะภายหลัง มากกว�าวินัยทางการคลัง และ
หลักทางเศรษฐศาสตร& (Kaufman and Stallirings, 1991; Sachs, 1990: 10) ลักษณะกลยุทธ&ทาง
การตลาดแบบประชานิยม คือ การกล�าวถึงหรืออ4างถึงประชาชน ความชอบธรรมของการปกครอง
ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตย ที่อํานาจอธิปไตยเปBนของประชาชน (popular 
soverignty) หลักการปกครองจากเสียงข4างมาก (majority rule) สิทธิเสรีภาพหน4าท่ีและความ
รับผิดชอบ การตรวจสอบถ�วงดุล หรืออ่ืนใด (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 7-8) 

   แบบแผนกลยุทธ&ทางการตลาดแบบประชานิยมท่ีถือกําเนิดทุกระบอบการปกครอง
และระบบเศรษฐกิจ มีความสอดคล4องและเหมาะสมกับสภาพแวดล4อม บริบท และโครงสร4างของ
สังคมการเมืองของประเทศไทยภายหลังการถือกําเนิดของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ท่ีสําคัญ การถือกําเนิดของวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 นับเปBนการฉวยโอกาสทาง
การเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย ท่ีนําไปสู�การยอมรับ การสร4างความชอบธรรม 
จนนําไปสู�ชัยชนะจนครอบครองอํานาจรัฐภายหลัง    
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  นัยสําคัญทางการเมืองเท�ากับว�า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยได4
เปลี่ยนแปลงการรณรงค&หาเสียงท่ีเปBนประเด็นทางการเมืองให4กลายเปBนประเด็นทางการบริหาร 
เท�ากับเปBนการตอกย้ําถึงภาพลักษณ&และผลงานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย 
เปBนสําคัญ ทําให4ผู4ออกเสียงลงคะแนนจํานวนมากคล4อยตามและละเลยต�อประเด็นปLญหาหรือคําถาม 
ข4อกังขา หรือข4อสงสัยในประเด็นทางการเมืองและการบริหารท่ีสําคัญ ท่ีสําคัญ คือ การวิสามัญ
ฆาตกรรมผู4ค4ายาบ4าจากเจ4าหน4าท่ีของรัฐในนโยบายปราบปรามยาเสพติดท่ีเปBนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การเลือกปฏิบัติในการจับกุมผู4มีอิทธิพลตามนโยบายปราบปรามผู4มีอิทธิพล เปBนต4น ท่ีสําคัญ คือ 
การงดเว4นกล�าวถึงนโยบายท่ีเปBนประเด็นทางการบริหารท่ีมีความละเอียดอ�อนจนกลายเปBนประเด็น
ทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ การกระจายอํานาจ การปฏิรูประบบราชการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูป
การศึกษา เปBนต4น เปBนการแสวงจุดร�วมในประเด็นท่ีประชาชนหรือผู4ออกเสียวลงคะแนนสนใจ และ
สงวนจุดต�างในประเด็นท่ีแตกต�างทางความคิด ท่ีกลายเปBนประเด็นทางการเมืองและมีผลกระทบต�อ
กลุ�มผลประโยชน&ที่มีส�วนได4ส�วนเสียทําให4มีผลต�อการออกเสียงลงคะแนน แสดงถึงการตลาดทาง
การเมืองที่มีประสิทธิภาพและส�งผลต�อความนิยมชอมชอบท่ีแปรเปลี่ยนเปBนคะแนนเสียงนํามาสู�  
ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย ท่ีสําคัญ การทําให4ประชาธิปไตยจับต4องได4กับคนชนบทและคนชายขอบ
มีนัยต�อการขยายขอบเขตอํานาจรัฐเข4าสู�ประชาชนท่ีมีการแทรกซึมทุกอณูหรือทุกหย�อมหญ4า เท�ากับ
เปBนการผลิตซํ้า (reproduce) ของกระบวนการของรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนตามโครงสร4างสังคม
การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงโดยท่ีรัฐบาลใช4อํานาจรัฐผ�านนโยบายสาธารณะท่ีชอบธรรมโดยตรงท่ียึดโยง
กับนโยบายของรัฐบาล มากกว�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติทําให4บทบาทของขุนนาง
นักวิชาการ (Techonocrat) ท่ีสําคัญ คือ ข4าราชการในสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติลดลงและแตกต�างจากอดีต ทําให4ต4องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัดหรืองบ ส.ส. 
ให4กับสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรในการพัฒนาจังหวัดในแต�ละพ้ืนท่ีเลือกต้ังอันมีนัยต�อความอ�อนแอของ
ประชาสังคมและการเมืองภาคประชาชนของสังคมและประเทศไทยโดยรวมอันนับเปBนอุปสรรคสําคัญ
ต�อการทําให4ประชาธิปไตยมีความเข4มแข็งเพราะรัฐบาลดําเนินการเองโดยผ�านนโยบายและโครงการ
ของรัฐท่ีมีความชอบธรรม 

  เปBนท่ีน�าสังเกตว�าการรณรงค&หาเสียงของพรรคไทยรักไทยภายหลังท่ีมีชัยชนะในการ
เลือกต้ังท่ัวไปใน  พ.ศ. 2544 จนนําไปสู�การจัดต้ังรัฐบาล กําหนดและดําเนินนโยบายตามการรณรงค&
หาเสียง ทําให4พรรคไทยรักไทย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีความม่ันใจสูงในการกลับมาจัดต้ังรัฐบาล
ภายหลังการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2548 นับเปBนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญท่ีพรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือกลุ�มการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งมีบทบาทนําทางการเมือง จนนํามาสู�การสร4าง
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย�างกว4างขวาง ส�วนหนึ่งเท�ากับกดทับตัวแสดงทางการเมืองอ่ืน ท่ีสําคัญ 
คือ ข4าราชการท่ีเคยมีบทบาทนํามาโดยตลอดและอย�างต�อเนื่อง จนนํามาสู�ความไม�พอใจและนําไปสู�
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ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด4านตรงข4ามภายหลัง อีกส�วนหนึ่งเปBนบทบาทนําของนักการเมืองท่ี
แตกต�างจากนักการเมืองช�วงเวลาอ่ืนตรงท่ีเปBนการเมืองของนักการเมืองท่ีเคยเปBนนักธุรกิจท่ีประสบ
ความสําเร็จจํานวนมากจนนํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองจากการเข4ามาของนักธุรกิจ ทําให4เนื้อหาสาระของการเลือกต้ังเปลี่ยนแปลงตามวิธีการ
ทางธุรกิจด4วยการกําหนดยุทธศาสตร&ท่ีสอดคล4องกับความต4องการของประชาชนท่ีเสมือนเปBน
ผู4บริโภคเปBนหลัก แตกต�างจากพรรคการเมืองท่ีมีอยู�เดิมอย�างมาก 

  เมื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร&การรณรงค&หาเสียงของพรรคไทยรักไทย พรรค
ประชาธิปLตย& และพรรคมหาชนแล4ว จะพบว�าการปฏิบัติของพรรคไทยรักไทยแตกต�างจากพรรคการเมือง
และนักการเมืองอ่ืนนับจากอดีตนับต้ังแต�น4อยจนถึงสุดข้ัว เพราะเปBนการกําหนดอารมณ&ภายนอกสู�
ภายใน (Inside out) ท่ีประกอบด4วย อารมณ&กลัว โกรธ โลภ เบื่อ กดดัน เห็นแก�ตัว อิจฉากดดัน เบื่อ
และอยาก ไม�อยากเปBนเหยื่อ ไม�อยากให4เกินหน4า เปBนความกลัวท่ีผมผสานกับโกรธเพ่ือกระตุ4นทุนทาง
อารมณ&ภายในสู�ภายนอก เปBนความอยากเปBนเจ4าของ ท่ีสําคัญ คือ (1) พรรคประชาธิปLตย&ใช4การปลุกเร4า
ว�าสกัดการกินรวบประเทศไทย ยืนยันสิทธิร�วมกันเพ่ือเปBนเจ4าของประเทศ เพ่ือลงคะแนนให4ได4 201 เสียง 
(2) พรรคชาติไทยใช4คําขวัญว�าปราบโกงกิน คอร&รัปชัน และอารมณ&แบบท4าทาย คือ กล4าพูดความจริง
ในสภา ไม�เกรงกลัวอิทธิพล สร4างอารมณ&ความรู4สึกเพ่ือก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลง อย�าไปเทใจให4
ใครหมด เลือกให4เข4าสภาไปพูดความจริงบ4าง (3) พรรคมหาชนใช4คําขวัญว�าล4มเผด็จการเพื่อสนอง
คุณแผ�นดิน และแม4ภายหลังที่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งจนมีอํานาจทางการเมืองการ
ปกครอง แต�การปฏิบัติของฝ�ายการเมืองคือการรณรงค&หาเสียงการเลือกต้ังตลอดเวลา เพ่ือชัยชนะ
จากการเลือกต้ังครั้งต�อไป เสมือนหนึ่งเปBนการสื่อสารเพ่ือทางการเมืองของรัฐบาลภายหลัง (Morey 
and Miller, 2004) พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใช4สื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือสื่อสารทางการเมืองกับ
ประชาชน ท่ีสําคัญ คือ (ชวนะ ภวกานนท&, 2548: 231-232) (1) โทรทัศน& พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
จัดรายการแสดงทัศนะ จุดยืน ความคิดเห็น หรืออ่ืนใด (2) วิทยุ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จัดรายการ
เพ่ือนําเสนอผลงานให4ประชาชนรับทราบ เปBนผู4นําเสนอ (presenter) กิจกรรมท้ังหลายของรัฐบาล 
(3) การบรรยายให4กลุ�ม หน�วยงาน องค&การ สถาบัน หรืออ่ืนใด ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ต�างประเทศ หรืออ่ืนใด ฟLง การสวมบทบาทการเปBนอาจารย&สอนวิชาคณิตศาสตร& ท่ีโรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย (4) การประชาสัมพันธ&ตามถนน ทางด�วน รถไฟ หรืออ่ืนใด จํานวนมาก เพ่ือประชาสัมพันธ&
นโยบายและกิจกรรมท่ีรัฐบาลปฏิบัติ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นําเสนอภาพประชาสัมพันธ& ท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ ป{ายการรณรงค&ประชาสัมพันธ&การป{องกันและปราบปรามยาเสพติด นับเปBนการตลาดแบบบูรณาการ
ท่ีสําคัญท่ีสุด (5) การใช4เอกสารและแผ�นซีดี เปBนการจัดทําเอกสารแต�ละวาระท้ังหลาย สู�ประชาชนท่ี
ทําในนามราชการจากหน�วยงานท่ีเปBนประโยชน& เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ& ท่ีสําคัญ คือ การปฏิรูป
ระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา (6) การใช4หนังสือท่ีสัมพันธ& เก่ียวข4อง เก่ียวเนื่อง เก่ียวพัน หรือ
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อ่ืนใด กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีสําคัญ คือ (ก) หนังสือทักษิณ ชินวัตร ตาดูดาว ท4าวติดดิน ท่ีพิมพ&
เปBนจํานวนหลายสิบครั้งนับต้ังแต� พ.ศ. 2542 (ข) ยุทธศาสตร&และนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
จากการเผชิญหน4ากับการท4าทายในคริสต&ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Thailand Facing the 
Challenge Economic Policy and Strategy) ของพันศักด์ิ วิญญรัตน& (ค) คิดใหม� ทําใหม� ตํารวจไทย 
ยุคทักษิณ ของพลตํารวจตรีพงศพัศ พงศ&เจริญ (ง) ยุทธศาสตร&และทิศทางการบริหารงานของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ของสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (จ) จากจังหวะคิดทักษิณ ชินวัตร สู�จังหวะ
ก4าวพรรคไทยรักไทย ของภูมิธรรม เวชชยชัย และนพรัตน& มณีรัตน& (ฉ) ทักษิณ ชินวัตร จากคนตัวใหญ�
สู�ใจดวงน4อย ของคณะทํางานโครงการพรรคไทยรักไทย 

  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรนับต้ังแต� พ.ศ. 2544 ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ การรณรงค&หาเสียงเลือกต้ังท่ีพรรคไทยรักไทยนําแนวคิดประชานิยมผ�าน
การนําเสนอจากแนวคิดการตลาดทางการเมืองส�งผลให4เกิดความเปลี่ยนแปลงอย�างกว4างขวาง นํามาสู�
ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย การเปBนรัฐบาลจนครบวาระและสามารถนํานโยบายพรรคแปรเปลี่ยน
เปBนนโยบายสาธารณะ ทําให4พรรคไทยรักไทยขณะนั้นมีโอกาสได4รับชัยชนะในการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 ส�งผลให4พรรคการเมือง ท่ีสําคัญ คือ พรรคประชาธิปLตย& พรรคชาติไทย 
และพรรคมหาชน ต�างกําหนดนโยบายแนวทางประชานิยมและนําแนวคิดการตลาดทางการเมืองมา
ใช4 แต�ปLญหาและอุปสรรคสําคัญของพรรคการเมืองแต�ละพรรคส�งผลให4ไม�ประสบความสําเร็จ พรรค
ประชาธิปLตย&เปBนพรรคการเมืองท่ีเก�าแก�ทําให4มีอุดมการณ&แบบอนุรักษ&นิยม การจัดต้ังพรรคการเมือง
เปBนเวลาอันยาวนานทําให4โครงสร4างพรรคมีลักษณะการจัดองค&การแบบระบบราชการ มีวัฒนธรรม
องค&การแบบราชการ มีภาพลักษณ&เปBนเจ4าขุนมูลนายและชนชั้นนํา ส�งผลต�อการปรับตัวเม่ือนํา
แนวคิดการตลาดทางการเมืองมาใช4 ท้ังการสร4างนวัตกรรมทางการเมืองใหม� การสร4างตราสินค4า และ
การตลาดของพรรค ที่ส�งผลต�อผู4สมัคร พรรค นโยบายพรรค ช�องทางการนําเสนอ ท่ีสําคัญ คือ 
การวางตําแหน�งของพรรค ทําให4พรรคทําหน4าท่ีเพียงรักษาฐานคะแนนเสียงของพรรคในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
และภาคใต4 ขณะท่ีพรรคชาติไทยก็ประสบปLญหาการมีองค&การแบบระบบราชการคล4ายคลึงกับพรรค
ประชาธิปLตย& มีอุดมการณ&ทางการเมืองแบบเสรีนิยม มีภาพลักษณ&เปBนนายทุนภูธรจากภูมิภาค ทําให4
พรรคชาติไทยเผชิญปLญหาการปรับตัวเพ่ือสนองตอบต�อผู4ออกเสียงลงคะแนน และพรรคมหาชนแม4มี
นักการเมืองท่ีเปBนนักวิชาการ แต�โครงสร4างและกระบวนการภายในพรรคประกอบด4วยนักการเมืองรุ�นเก�า
ท่ีเปBนเบื้องหลัง ย�อมทําให4ไม�มีจุดขายจนท4าทายกับพรรคไทยรักไทยได4 ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย
ในการเลือกต้ังย�อมมีผลต�อการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยด4วยทุนทางเศรษฐกิจท่ี
แปรเปลี่ยนเปBนทุนทางการเมืองทําให4มีการนําแนวคิดทางธุรกิจมาใช4ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและประเทศอย�างกว4างขวาง 
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  ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญนําไปสู�นัยทางการเมืองท่ี “ทําให4 “คําสัญญาลมๆ แล4งๆ” 
ของนักการเมืองท่ีเคยมีมาในอดีต กลายไปเปBน “พันธสัญญา” ท่ีต4องทําให4เกิดข้ึนได4จริง ดังนั้น ไม�ว�า
จะเปBน โครงการรับประกันสุขภาพถ4วนหน4า, โครงการประกันราคาข4าว, โครงการกองทุนหมู�บ4าน 
หรือโครงการรถคันแรก บ4านหลังแรก ถ4าเปBนคําสัญญาของนักการเมือง มันจะต4องเปBนจริงได4ไม�ว�า
อะไรจะเกิดข้ึนก็ตาม” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) “ภายใต4ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเปลี่ยนจากเลือกโดยพิจารณาตัวบุคคลมาให4ความสําคัญกับ
พรรคโดยดูจากนโยบาย โดยเฉพาะอย�างยิ่งนโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรคของพรรคไทยรักไทย” 
(ณัฐกร วิทิตานนท&, 2559) “สิ่งเหล�านี้ทําให4เกิดสิ่งท่ีเรียกว�า “การเลือกต้ัง” กลายเปBนไป “การตลาด” 
โดยพรรคการเมืองต�างมาแข�งขันกันว�าจะสามารถเสนอนโยบายเพ่ือดึง “อํานาจ” ของประชาชนมาได4
อย�างไร ทําให4ประชาชนรู4สึกว�า ตัวเองมีอํานาจท่ีจะเลือกใครก็ได4มาเปBนรัฐบาล” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 
2560) และ “จริงๆ แล4ว การเลือกต้ังนั้น ยิ่งเกิดข้ึนบ�อยเท�าไหร� ทําให4อํานาจยิ่งไปสู�ประชาชนมากข้ึน 
แต�เปBนท่ีน�าเสียดายว�า ประชาชนบางส�วนไม�เข4าใจ และไม�เห็นด4วยกับนโยบายดังกล�าว แต�ไม�คิดว�า
ตนเองก็สามารถสร4างนโยบายของตนเองได4เช�นกัน กลับไปล4มระบบเลือกต้ัง ยอมกลับเข4าสู�วังวนของ
เผด็จการ จนทําให4ในที่สุดแล4วกลายเปBนข้ีข4าหน4าใสท่ีไม�มีสิทธิอะไรในสังคม” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 
2560)  
  ปLญหาท่ีสําคัญของระบบการเมือง คือ แม4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 กําหนดให4สร4างกลไกตรวจสอบการเลือกต้ัง ท่ีสําคัญ คือ การใช4เงินเพ่ือชนะการเลือกต้ัง การซ้ือ
สิทธิ์ขายเสียง ตรวจสอบการใช4อํานาจรัฐ การสร4างองค&กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปBนเครื่องมือ
ตรวจสอบ ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีเปBนเพ่ิมปLญหาทางการเมืองจากการเลือกต้ัง ท่ีสําคัญ คือ 
การใช4เงินเพ่ือการเลือกต้ัง เปBนการใช4เงินซ้ือสิทธิ์ขายเสียงเพ่ือหลีกเลี่ยงข4อห4ามทางกฎหมาย พัฒนา
ต�อเนื่องเปBนการซื้อนักการเมือง ผู 4สมัครรับเลือกตั้ง กลุ�มการเมือง และพรรคการเมือง ด4วย
ผลประโยชน&ท่ีเปBนเงินและผลประโยชน&อ่ืน เพ่ือความเข4มแข็งของพรรคการเมืองท่ีร�นระยะเวลาการ
สะสม สั่งสม การยอมรับจากประชาชนอย�างค�อยเปBนค�อยไปผ�านอุดมการณ& นโยบาย และการปฏิบัติ
ทางการเมือง เพ่ือนําไปสู�ความเข4มแข็งของพรรคการเมืองจัดต้ังรัฐบาล และการเลือกต้ังครั้งถัดไป ท่ี
ลดการแข�งขันทางการเมือง ก�อให4เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ทรัพยากรและปLจจัย
สนับสนุนทางการเมือง (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2549: 12-71) แต�ยังปรากฏว�ามีการใช4เงินใน
การเลือกต้ังท่ัวไปแต�ละครั้งจํานวนมากและกว4างขวางทําให4คณะกรรมการการเลือกต้ังขาดประสิทธิภาพ
การจัดการผู4ทุจริตการเลือกต้ัง  การขาดการต่ืนตัวทางการเมืองและขาดจิตสํานึกประชาธิปไตยของ
ประชาชน ทําให4เงินมีอํานาจ อิทธิพล และบทบาทและชัยชนะในการเลือกต้ังจนช�วงชิงอํานาจรัฐ ทําให4
กิจกรรมทางการเมืองเปBนธุรกิจการเมือง มีการแสวงหากําไรและผลประโยชน&เพ่ือส�วนตัวมากกว�า
ผลประโยชน&สาธารณะ (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2549: 12-71) 
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  จากผลสํารวจโครงการการวิจัยการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกต้ังท่ัวไปสมาชิกสภา 
ผู4แทนราษฎร พ.ศ. 2548 รอบท่ีสองของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบว�า มีเงินสะพัดจํานวน 23,000 
ล4านบาท เฉลี่ยซ้ือเสียงคนละ 512 บาท การเล�นการพนันเพ่ือทายผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรจากผู4ออกเสียงลงคะแนน จํานวน 25 จังหวัด เล�นการพนันจํานวนมาก มีเงินสะพัดกว�า 7,000 
ล4านบาท (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2549: 12-72) และแม4การเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2548 
ทําให4พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ัง แต�การทําธุรกิจการเมืองทําให4การเมืองเผชิญปLญหาสําคัญจาก
การขัดกันผลประโยชน&สาธารณะกับผลประโยชน&ส�วนตัว การคอร&รัปชัน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ
ความเปBนธรรมทางสังคม ท่ีสําคัญ คือ การสถาปนาระบอบอํานาจนิยมจนกลายเปBนการคอร&รัปชัน
แบบเบ็ดเสร็จนับเปBนปLญหาท่ีสําคัญอย�างมาก (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2549: 12-73) 
 2.3 รัฐสภา 

  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 นําไปสู�ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย
ท่ีครองท่ีนั่งจํานวน 248 ท่ีนั่ง จากท้ังหมดจํานวน 500 ท่ีนั่ง หรือร4อยละ 49.6 สมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรจํานวนมากมีภูมิหลังเปBนนักการเมืองและนักธุรกิจ ทําให4ไม�มีความแตกต�างจากการเลือกต้ังใน 
พ.ศ. 2535 ครั้งแรก 2535 ครั้งท่ีสอง 2538 และ 2539 เปBนอดีตนักการเมืองร4อยละ 41.6 และเปBน
นักธุรกิจร4อยละ 29.8 สะท4อนถึงนักการเมืองอาชีพและนักธุรกิจมีสัดส�วนมากกว�าร4อยละ 60 ของ
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรทั้งหมด ทําให4พรรคการเมืองเสมือนหนึ่งเปBนตัวแทนของชนชั้นนําและ  
นักธุรกิจ สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรส�วนใหญ�สําเร็จการศึกษาต้ังแต�ระดับปริญญาตรีร4อยละ 88.8 เปBน
ท่ีน�าสังเกตว�าสัดส�วนของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท่ีสําเร็จการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรีสูงกว�าร4อยละ 60 
และสัดส�วนของสมาชิกสภาผู 4แทนราษฎรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร พ.ศ. 2538 และ 2539 ไม�แตกต�างจากสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 
2544 สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรส�วนใหญ�มีอายุ 25 ถึง 60 ป� ที่มีความคล4ายคลึงกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรครั้งก�อน แต�สัดส�วนของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท่ีมีอายุระหว�าง 40 ถึง 50 ป� 
เพ่ิมข้ึนอย�างมาก ขณะที่สัดส�วนอายุสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรที่มีอายุระหว�าง 25 ถึง 40 ป� กลับ  
ไม�แตกต�างสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรครั้งก�อน เท�ากับว�าการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไม�ได4คัดสรรคนรุ�นใหม�เข4าสู�การเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ชัยชนะ
ท่ีเด็ดขาดของพรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 ส�งผลต�อการกระจาย 
ท่ีนั่งของพรรคการเมืองในสภาผู4แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ เพราะพรรคการเมืองขนาด
ใหญ�ท่ีสุดจํานวน 2 พรรค คือ พรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปLตย& ครองท่ีนั่งร4อยละ 75.2 ท้ังท่ี
ก�อนหน4านี้ นับต้ังแต�การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2529 2531 2535 ครั้งแรก 2535 
ครั้งท่ีสอง 2538 และ 2539 พรรคการเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดสองพรรคแรกมีท่ีนั่งไม�เกินร4อยละ 63.1 และมี
การเปลี่ยนแปลงการครองท่ีนั่งมากท่ีสุดสองพรรคแรกมาโดยตลอด ก�อให4เกิดมายาคติว�าประเทศไทย
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กําลังพัฒนาไปสู�ระบบพรรคการเมืองสองพรรคใหญ� (Two-dominant Party System) เพราะพรรค
การเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 2 พรรค คือ พรรคไทยรักไทย กับพรรคประชาธิปLตย&
ครองท่ีนั่งในสภาผู4แทนราษฎร (อนุสรณ& ลิ่มมณี, 2548ก: 6-12- 6-13) 

  การเลือกต้ังสมาชิกสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 นําไปสู�ชัยชนะของ
พรรคไทยรักไทยท่ีครองที่นั่งจํานวน 377 ที่นั่ง จากทั้งหมดจํานวน 500 ท่ีนั่ง หรือร4อยละ 75.4 
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวนมากมีภูมิหลังเปBนนักการเมืองและนักธุรกิจ ทําให4เหมือนกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรนับต้ังแต� พ.ศ. 2535 เปBนอดีตนักการเมืองร4อยละ 87.4 และเปBนนัก
ธุรกิจร4อยละ 4.2 นับเปBนครั้งท่ีสองท่ีนักการเมืองและนักธุรกิจที่เปBนสองกลุ�มอาชีพมีท่ีนั่งในสภา
ผู4แทนราษฎรเกินร4อยละ 60 ของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท้ังหมด สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรส�วนใหญ�
สําเร็จการศึกษาต้ังแต�ระดับปริญญาตรีร4อยละ 97.4 และสัดส�วนของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร พ.ศ. 2538 2539 และ 2544 
ไม�แตกต�างจากสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 ทําให4การกําหนดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เท�ากับเปBนทํานบก้ันผู4สมัครท่ีมีการศึกษาตํ่ากว�าระดับปริญญาตรี 
ก�อให4เกิดความไม�เท�าเทียมกันท่ีวัดจากระดับการศึกษา ชัยชนะท่ีเด็ดขาดของพรรคไทยรักไทยในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 ส�งผลต�อการกระจายท่ีนั่งของพรรคการเมืองในสภา
ผู4แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ เพราะพรรคการเมืองขนาดใหญ�ท่ีสุดจํานวน 2 พรรค คือ 
พรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปLตย& ครองท่ีนั่งร4อยละ 94.6 และพรรคไทยรักไทยกลายเปBน
พรรคการเมืองเดียวท่ีครองท่ีนั่งในสภาผู4แทนราษฎรเกินร4อยละ 40 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรใน พ.ศ. 2544 และ 2548 นับต้ังแต�การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2529 
(อนุสรณ& ลิ่มมณี, 2548ก: 6-12 - 6-13) การครองเสียงข4างมากจํานวนมากย�อมนําไปสู�การผูกขาด
อํานาจของพรรคการเมืองเดียว จนนําไปสู�ระบบพรรคเด�นพรรคเดียว (One-dominant Party 
System) เช�นเดียวกับญี่ปุ �น อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร& แต�ท่ีเปBนปLญหาและสําคัญกว�า คือ 
การเข4ามาของกลุ�มทุนในพรรคไทยรักไทยท่ีมีแนวโน4มกลายเปBนกลุ�มทุนผูกขาดทางการเมืองในท่ีสุด 
(สุริยะใส กตะศิลา, 2547: 299-318) 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาผู4แทนราษฎรก�อให4เกิดปLญหาเพราะ ประการแรก 
สภาผู4แทนราษฎรควรเปBนเวทีท�ามกลางความหลากหลายของพรรคการเมืองและนักการเมืองท่ีมาจาก
การเลือกต้ัง เปBนเวทีของความหลากหลายท�ามกลางการเปBนตัวแทนของกลุ�มท่ีหลากหลาย เช�น กลุ�ม
อายุ กลุ�มอาชีพ กลุ�มชนชั้น กลุ�มเพศ กลุ�มรายได4 กลุ�มพ้ืนท่ี กลุ�มภูมิภาค เปBนต4น แต�กลับได4ผลตรงกัน
ข4าม ท้ังนี้เพราะระบบการเลือกต้ังท้ังการเลือกต้ังแบบเขตเดียวคนเดียวและการเลือกต้ังแบบสัดส�วน
จะกําหนดจํานวนพรรคการเมือง แม4มีการออกพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเพ่ือทําให4พรรคการเมือง
จัดต้ังง�าย แต�การกําหนดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ด4วย
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จํานวนพรรคการเมืองท่ีได4รับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อต4องมีคะแนนเสียงไม�น4อยกว�าร4อยละ 5 และ
ความปรารถนาท่ีก�อให4เกิดรัฐบาลที่เข4มแข็ง ส�งผลต�อจํานวนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท่ีลดความ
หลากหลายลง เพราะเท�ากับเปBนทํานบกั้นหรือสกัดไม�ให4พรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงน4อยกว�า
ร4อยละ 5 ของประชาชนผู4ออกเสียงลงคะแนน มีท่ีนั่งในสภาผู4แทนราษฎร ขณะท่ีพรรคการเมืองท่ีมีท่ี
นั่งจํานวนมากอยู�แล4ว ยิ่งมีจํานวนมากเท�าไหร�หรือขนาดของพรรคท่ีได4ตามจํานวนท่ีนั่งจากผู4ออกเสียง
ลงคะแนนมากเท�าไหร� ก็ยิ่งทําให4มีท่ีนั่งเพ่ิมมากข้ึนเท�านั้นจากการเกลี่ยจํานวนท่ีนั่งของพรรคท่ีได4ตํ่ากว�า
ร4อยละ 5 จํานวนท่ีนั่งในสภาผู4แทนราษฎรจึงไม�ได4สะท4อนถึงจํานวนผู4ออกเสียงลงคะแนนท่ีเลือก 
ท่ีแท4จริง 

  ประการที่สอง การเข4าสู�อํานาจทางการเมืองผ�านการเลือกตั้งและเข4าสู�สภา
ผู4แทนราษฎรเพ่ือผลจากการเปBนเสียงข4างมากจัดต้ังรัฐบาล เท�ากับสภาผู4แทนราษฎรเปBนทางผ�านเพ่ือ
ผลปL�นปลาย หรือเปBนตัวกลางระหว�างพรรคการเมืองท่ีผ�านการเลือกต้ังส�งผ�านมาท่ีสภาผู4แทนราษฎร
แล4วนําไปสู�การจัดต้ังรัฐบาล ตามกระบวนการทางการเมือง ย�อมเท�ากับว�าหากมีนักการเมืองท่ีมีทุน
จํานวนมาก จัดการนําบุคคลท่ีเปBนท่ียอมรับ ท้ังนักธุรกิจ นักการเมืองอาชีพ นักวิชาการ ข4าราชการ 
นักวิชาชีพ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง บุคคลในองค&การพัฒนาเอกชนท่ีมีชื่อเสียง และบุคคลสาธารณะอ่ืน 
รวบรวมมาลงสมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรค ผ�านการสนับสนุนทางด4านเงินทุนและปLจจัยท้ังหลาย
ในการเลือกต้ัง ใช4การตลาดทางการเมืองนําขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง เท�ากับว�าพรรคทําหน4าท่ี
เสมือนหนึ่งเปBนบริษัท มีหัวหน4าพรรคท่ีทําหน4าท่ีเสมือนเปBนประธานบริษัท สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร
เปBนตัวแทนบริษัทท่ีเปBนเครือข�ายเพ่ือทําหน4าท่ีประจําในพ้ืนท่ีแต�ละพ้ืนท่ี ย�อมทําให4พรรคท่ีชนะการ
เลือกต้ังโน4มเอียงไปทางอํานาจนิยม สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเปBนฟLนเฟ�องหนึ่งหรือกลไกหนึ่งท่ีทําให4
หัวหน4าพรรค รัฐบาล และพรรค มีบทบาทท่ีสูง และบดบังบทบาทการทําหน4าท่ีของสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรท่ีไม�มีความโดดเด�น และสร4างสีสันในทางการเมือง ท่ีสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค&การของสภาผู4แทนราษฎร ท่ีแต�เดิมเคยต�างทําหน4าท่ีของตนในฐานะสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร แต�
เม่ือเสร็จภารกิจต�างพูดคุยพบปะกับสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรคนอ่ืน สังกัดพรรคการเมืองอ่ืน และกลุ�ม
การเมืองอ่ืน ต4องสิ้นสุดลงเกือบสมบูรณ& เพราะระบบพรรคการเมืองท่ีเข4มแข็งทําให4สมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรหวาดระแวงกับการตรวจสอบจากพรรค หากมีข4อมูลหรือข�าวสารท่ีรั่วไหล นําไปสู�บรรยากาศ
ของความขัดแย4งและการเผชิญหน4าในท่ีสุด   

  ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงในสภาผู4แทนราษฎรอย�าง
กว4างขวาง เพราะทําให4สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวนมากแม4มาจากการเลือกต้ังท่ีมีความหมายถึง
การเปBนตัวแทนประชาชน แต�การสังกัดพรรคการเมืองที่แตกต�างจากเดิม ทําให4เสมือนหนึ่งเปBน
พนักงานบริษัทท่ีมีผู4บริหารสูงสุดมีอํานาจสูงสุด ส�งผลต�อบทบาทการทําหน4าท่ีของสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรท่ีวางให4สมดุลระหว�างการเปBนตัวแทนประชาชนกับการให4ความสําคัญกับพรรคท่ีสังกัด 



145 
 

นับต้ังแต�การต้ังกระทู4ถาม การอภิปรายท่ัวไป การอภิปรายท่ัวไปพร4อมท้ังลงมติไม�ไว4วางใจ ส�งผลต�อ
ประสิทธิภาพการควบคุมรัฐบาล และการริดรอนการทําหน4าท่ีของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท่ีสําคัญ 
คือ สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรของพรรคการเมืองฝ�ายค4านย�อมนําไปสู�การขาดความชอบธรรมและ
วิกฤตการณ&ทางการเมืองในที่สุด บทบาทของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวนหนึ่งเท�ากับเปBน
เครื่องมือรักษาอํานาจของรัฐบาลมากกว�าการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด4วยการมุ�งเน4นการ
ออกกฎหมายและนโยบายสาธารณะท่ีสนองตอบต�อความต4องการของรัฐบาลมากกว�า การปฏิบัติตาม
บทบาทและอํานาจหน4าท่ี ย�อมนําไปสู�การเผชิญหน4ากับพรรคฝ�ายค4าน ท่ีสําคัญ คือ พรรคประชาธิปLตย& ท่ี
เคยมีบทบาทนําในสภาผู4แทนราษฎร ก�อให4เกิดผลกระทบตามมาอย�างกว4างขวาง เพราะก�อให4เกิด
ปLญหาด4านความชอบธรรมทางการเมือง 

  “รัฐสภาในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ นั้น มีเปBนการเปลี่ยนแปลงที่มาจากกรอบของ
รัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดให4รัฐสภามีอํานาจน4อยกว�าอํานาจฝ�ายบริหารอย�างเห็นได4ชัด สิ่งท่ีเกิดข้ึนก็คือ 
อํานาจของรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึน ๆ และอํานาจของรัฐสภาซ่ึงเปBนตัวแทนของประชาชนลดลง ทําให4เกิด
ปLญหาการย4ายพรรค พรรคระดับกลางถึงเล็กหันมารวมกับพรรคใหญ� และทําให4เกิดพรรคเด�นพรรคเดียว 
รัฐสภามีอํานาจลดลงอย�างเห็นได4ชัด” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2559) “น�าจะลักษณะท่ีสมาชิกสภาส�วน
ใหญ�ในสังกัดพรรคไทยรักไทยได4รับการสนับสนุนจากนายทุน จึงมุ�งออกกฎหมายต�างๆท่ีเอ้ือประโยชน&
ต�อชนชั้นล�างเพื่อมุ�งหวังฐานเสียง แต�ก็ไม�เปBนภัยคุกคามต�อนายทุน” (ราม โชติคุต, 2560) “การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบสภาของไทย เปBนไปตามโครงสร4างรัฐธรรมนูญป� 2540 ซ่ึงเอ้ือ
โอกาสในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จให4กับรัฐบาล ทักษิณ อย�างไรก็ตามเปBนการส�งผลให4แนวคิดของ
การตลาดนําการเมืองมีผลสําเร็จสูงสุดในการควบคุมรัฐสภาผ�านแนวทางธุรกิจ” (ชาคริต เทียมเธียรรัตน&, 
2559) 

  ความร�วมมือภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 ระหว�าง
พรรคไทยรักไทยท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร 248 คน พรรคความหวังใหม�ที่มีจํานวน
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร 41 คน และพรรคชาติไทยท่ีมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 36 คน เพ่ือ
จัดต้ังรัฐบาล ทําให4มีจํานวนท่ีนั่งสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท้ังสิ้น 325 ท่ีนั่ง มากเพียงพอท่ีทําให4เปBน
รัฐบาลผสมท่ีมีเสถียรภาพและความม่ันคง ส�งผลต�อการทําหน4าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของรัฐบาลในการผลักดันกฎหมายและนโยบายสาธารณะ แต�ปLญหาสําคัญมาจากการทําหน4าท่ี
ตรวจสอบและถ�วงดุลของฝ�ายค4านที่เปBนปLญหา ที่สําคัญ คือ การเปjดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติ     
ไม�ไว4วางใจ เพราะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยกําหนดว�า หากเปBนการอภิปราย
ท่ัวไปเพ่ือลงมติไม�ไว4วางใจรัฐมนตรีเปBนรายบุคคล ต4องมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเข4าชื่อไม�น4อยกว�า 1 
ใน 5 หรือจํานวน 100 คน แต�หากเปBนการเปjดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม�ไว4วางในนายกรัฐมนตรีหรือ
ท้ังคณะรัฐมนตรี ต4องมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเข4าชื่อไม�น4อยกว�า 2 ใน 5 หรือจํานวน 200 คน ซ่ึง
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ฝ�ายค4านมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 150 คน ทําให4ไม�สามารถเปjดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม�
ไว4วางใจได4 ส�งผลต�อการทําหน4าที่ตรวจสอบและถ�วงดุลของฝ�ายค4านขาดประสิทธิภาพ ก�อให4เกิด
ปLญหาการรับรู4ข4อมูลข�าวสารของประชาชน และทําให4สภาผู4แทนราษฎรเสมือนเปBนสภาตรายาง 
เพราะขาดความเปBนอิสระในการปฏิบัติหน4าท่ี เพราะการท่ีพรรคไทยรักไทยเพ่ิมความสําคัญ ขณะท่ี
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรลดความสําคัญ ทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน4าพรรค มีบทบาท
กําหนดบุคคลท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังครั้งต�อไป การลงสมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรคในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย 
(safe seat) ย�อมทําให4นักการเมืองบุคคลนั้นมีโอกาสชนะการเลือกตั้งสูง ย�อมส�งผลต�อการเปBน
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ทําให4การทําหน4าท่ีต4องระมัดระวังท่ีจะไม�ให4กระทบถึงหัวหน4าพรรคและพรรค 
แม4ทําให4ดูเสมือนหนึ่งพรรคการเมืองมีระเบียบวินัย และสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรหรือนักการเมืองใน
สังกัดไม�แตกแถว แต�เท�ากับลดทอนความคิดเห็นท่ีหลากหลาย การทําหน4าท่ี บทบาท และพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงความเปBนประชาธิปไตยลง 

  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ัง
ท�วมท4นด4วยจํานวนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 377 คน จนจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียว ขณะท่ี
พรรคประชาธิปLตย&มีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 96 คน พรรคชาติไทยมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร
จํานวน 25 คน และพรรคมหาชนมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 2 คน ทําให4พรรคสามารถจัดต้ัง
รัฐบาลพรรคเดียว นับเปBนครั้งแรกในประวัติศาสตร&ของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีการ
จัดต้ังรัฐบาลจากพรรคการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังเพียงพรรคเดียว ทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี และพรรคประชาธิปLตย& พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน เปBนฝ�ายค4าน 
และด4วยจํานวนคะแนนเสียงสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรฝ�ายค4านท่ีมีจํานวนรวมกัน 133 คน ส�งผลให4  
ไม�สามารถเปjดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม�ไว4วางใจนายกรัฐมนตรีได4 ส�งผลให4พรรคไทยรักไทยจัดต้ัง
รัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองมากท่ีสุดจนเสมือนหนึ่งกลายเปBนเผด็จการรัฐสภา ท่ีทําให4ฝ�ายค4าน
หมดความสามารถหรือสมรรถนะตรวจสอบและถ�วงดุลทางการเมืองได4 สอดคล4องกับแนวคิดท่ีว�า 
“รัฐสภาได4เปลี่ยนแปลงมากในสมัยนั้น เนื่องจากทักษิณได4ยุบรวมพรรคการเมืองอ่ืนๆ เข4ามาเพ่ือเพ่ิม
เสียงในสภาฯ และทําให4กระบวนการรัฐสภาบางอย�างทําไม�ได4 เช�นการถอดถอนนายกฯ หรือการ
อภิปรายไม�ไว4วางใจเปBนต4น” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) 

  การทําหน4าท่ีของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรแม4มีผลงานท่ีสําคัญจากบทบาทด4านนิติ
บัญญัติท่ีนับต้ังแต�การประกาศใช4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงการปjดสมัย
ประชุมนิติบัญญัติใน พ.ศ. 2545 ซ่ึงอยู�คาบเก่ียวระหว�างรัฐบาล นายชวน หลีกภัย กับรัฐบาล พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร ท่ีมีการออกกฎหมายจํานวน 309 ฉบับ เปBนพระราชบัญญัติจํานวน 292 ฉบับ และ
พระราชกําหนดจํานวน 17 ฉบับ มีการต้ังกระทู4ถามจํานวน 1670 กระทู4 (นรนิติ เศรษฐบุตร และ
คณะ, 2547: 99-101) แต�ความล4มเหลวสําคัญมาจากบทบาทของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรในการ
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ควบคุมรัฐบาลท่ีทําการตรวจสอบและถ�วงดุล เพราะปLญหาสําคัญมาจากการบทบาทของทุนท่ีครอบงํา
พรรคการเมืองจนนําไปสู�การครองเสียงข4างมากของพรรคไทยรักไทยท่ีนําไปสู�การผูกขาดอํานาจ
ทางการเมือง เปBนปLญหาท่ีสําคัญ ประกอบด4วย (อนุสรณ& ลิ่มมณี, 2548ก: 6-29 – 6-32)  

  ประการแรก การกําหนดให4ผู4สมัครเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรต4องสังกัดพรรค
การเมืองก�อน 90 วันจนถึงวันท่ีมีการเลือกต้ัง และต4องสูญเสียสมาชิกภาพหากถูกขับออกจากพรรค 
ทําให4พรรคการเมืองมีอํานาจเหนือสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรสูงมาก ทําให4สามารถควบคุมการทําหน4าท่ี
อย�างใกล4ชิด บทบาทของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจึงเปลี่ยนแปลงและผันแปรตามสถานะของพรรค
การเมือง เพราะสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรต4องทําหน4าท่ีสนับสนุนหากเปBนรัฐบาล และต4องทําหน4าท่ี
ตรวจสอบและถ�วงดุลหากพรรคเปBนฝ�ายค4าน ทําให4สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรขาดความเปBนอิสระ เปBน
ผู4ใต4บังคับบัญชาท่ีรอฟLงคําสั่งผู4บังคับบัญชา ท่ีเสมือนเปBนพนักงานในบริษัท การนําเรื่องเข4าสู�การพิจารณา
ของสภาผู4แทนราษฎรต4องได4รับความเห็นชอบจากพรรค แสดงถึงพรรคอยู�ในสายตารัฐบาลท้ังหมด 
มติของพรรคกลายเปBนมติของพรรคร�วมรัฐบาลท่ีผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู4แทนราษฎร การตกลงนอกรอบเปBนการปฏิบัติก�อนการลงมติเสมอ ทําให4สมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรจํานวนมากต4องปฏิบัติตามมติพรรค เพราะการเลือกต้ังท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย�างกว4างขวาง 
ท่ีสําคัญ คือ พรรคการเมืองท่ีเปBนตัวตัดสินอนาคตทางการเมืองมีความสําคัญมากกว�าผู4สมัครรับ
เลือกต้ัง  

  ประการท่ีสอง บทบาทของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวนมากเน4นการแสวงหา
ตําแหน�งในสภาผู4แทนราษฎร ละเลยการทําหน4าท่ีในสภาผู4แทนราษฎร ท่ีสําคัญ คือ การตรวจสอบ
และถ�วงดุล กลไกการตรวจสอบท้ังหลายของสภาผู4แทนราษฎรเปBนเครื่องมือสําหรับสนับสนุนพรรค
การเมืองท่ีสังกัด และต�อต4าน โจมตี ประท4วง ก�อกวน พรรคการเมืองฝ�ายตรงข4าม ก�อให4เกิดการ
เผชิญหน4าระหว�างพรรครัฐบาลและพรรคฝ�ายค4าน การขาดการตรวจสอบรัฐบาลของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร
ในสังกัดพรรคร�วมรัฐบาลท่ีเปBนเสียงส�วนใหญ� ทําให4สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวนมากขาดความ
สนใจในการประชุม และนําไปสู�การลงมติด4วยการเสียบบัตรแทนกัน เพราะองค&ประชุมไม�ครบ 
ก�อให4เกิดการประชุมล�ม องค&ประชุมไม�ครบ ทําให4เปBนปLญหากับร�างกฎหมายท่ีรอการผ�านความเห็นชอบ
จากสภาผู4แทนราษฎร  

  การกําหนดการเข4าสู�ตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นํามาสู�การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพราะต4องการท่ีมาท่ีมาจาก
ประชาชนเพ่ือทําหน4าท่ีตรวจสอบนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังและแต�งต้ังบุคคลท่ีดํารงตําแหน�ง
ในองค&กรอิสระ การกําหนดให4มาจากการเลือกตั้งก�อให4เกิดความหลากหลายของบุคคลท่ีชนะการ
เลือกต้ังเปBนสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดให4สมาชิกวุฒิสภา
มีจํานวน 200 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน กําหนดเขตการเลือกต้ังแบบรวมเขตโดย



148 
 

ใช4เขตจังหวัดเปBนเขตการเลือกต้ัง ผู4สมัครรับเลือกต้ังมีอายุไม�น4อยกว�า 40 ป� สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�า
ระดับปริญญาตรี ไม�เปBนสมาชิกพรรคการเมือง ห4ามเปBนข4าราชการประจํา ห4ามดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองอ่ืนหากชนะการเลือกต้ัง ห4ามผู4สมัครรับเลือกต้ังหาเสียง แต�เปjดโอกาสให4แนะนําตัวเอง มี
วาระการดํารงตําแหน�ง 6 ป� ส�วนผู4ออกเสียงลงคะแนนเปBนคนกลุ�มเดียวกับท่ีเลือกสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎร ออกเสียงลงคะแนนได4หนึ่งคะแนนจากบรรดาผู4สมัครท้ังหมดในเขตการเลือกต้ัง  

  ผลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 แม4บรรยากาศการรณรงค&
หาเสียงเปBนไปอย�างคึกคัก แต�ผลการเลือกต้ังนําไปสู�การเปรียบเทียบกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการ
แต�งต้ังชุดก�อนท่ีมีความเหมือนและความต�างในประเด็นหลายประเด็น ท่ีสําคัญ คือ สมาชิกวุฒิสภา
จํานวนมากมีภูมิหลังอาชีพเคยเปBนข4าราชการเกือบครึ่งหนึ่ง ส�วนใหญ�เปBนข4าราชการบํานาญ ตามด4วย
นักธุรกิจ นักการเมือง ทนายความ และผู4ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ แพทย& ส�วนเกษตรกร 
ได4รับเลือกในสัดส�วนท่ีต่ํากว�าร4อยละ 5 แสดงว�ามีสัดส�วนนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังเพ่ิมข้ึน แต�
สัดส�วนทนายความกลับเพ่ิมสูงมากกว�า สมาชิกวุฒิสภาจํานวนครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อายุระหว�าง 61 ถึง 70 ป� แม4การศึกษาของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ใกล4เคียงกับสมาชิกวุฒิสภาชุดท่ีแล4ว 
แต�อายุมีความแตกต�างกันเพราะสมาชิกวุฒิสภาชุดท่ีแล4วมีอายุระหว�าง 51 ถึง 60 ป� ท้ังนี้เปBนเพราะ
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต�งตั้งจํานวนหนึ่งเปBนข4าราชการระดับสูง เปBนปลัดกระทรวง อธิบดี  
ผู4บัญชาการเหล�าทัพ ข4าราชการชั้นผู4ใหญ� ขณะท่ีวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังส�วนใหญ�เปBนข4าราชการ
บํานาญท่ีเกษียณอายุราชการแล4ว การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาเท�ากับเปjดโอกาสให4บุคคลท่ัวไปสามารถ
ลงสมัครรับเลือกต้ังได4 ท่ีสําคัญ คือ นักวิชาการ แกนนําและเจ4าหน4าท่ีองค&การพัฒนาเอกชน บุคคล
สาธารณะท่ีมีผลงานเปBนท่ีประจักษ& ชนะการเลือกต้ังและเข4าสู�วุฒิสภา 

  แม4มีการกําหนดให4สมาชิกวุฒิสภามีความเปBนกลางทางการเมือง แต�ในทางปฏิบัติ 
ผู4สมัครวุฒิสภาจํานวนหนึ่งมีวิธีการเข4าสู�ตําแหน�งไม�แตกต�างจากผู4สมัครสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร 
เพราะมีการซื้อสิทธิ ์ขายเสียง ที่สําคัญ คือ การใช4เครือข�ายนักการเมืองทั้งระดับท4องถิ่นและ
ระดับประเทศ การใช4เครือข�ายของครอบครัวและเครือญาติที่เปBนฐานคะแนนเสียง ทําให4สมาชิก
วุฒิสภาจํานวนหนึ่งท่ีชนะการเลือกต้ังมีความสัมพันธ&กับสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ทําให4ไม�แตกต�างกับ
นักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร ก�อให4เกิดเปBนสภาสามีภรรยา สภา
ครอบครัว และเม่ือสามี หรือภรรยา หรือเครือญาติท่ีเปBนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง 
ทําให4สมาชิกวุฒิสภาท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ&กับพรรคการเมืองนั้นไปโดยปริยาย ก�อให4เกิดกลุ�มการเมืองใน
วุฒิสภา ท่ีมีความสัมพันธ&ท่ีดีกับพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปLตย& พรรคชาติไทย ก�อให4เกิดการ
แบ�งฝLกแบ�งฝ�ายตามพรรคการเมืองท่ีสัมพันธ& เปBนฝ�ายรัฐบาลหรือฝ�ายค4าน สะท4อนถึงความเปBนกลาง
ทางการเมืองของสมาชิกวุฒิสภา การปลอดจากการเมืองของสมาชิกวุฒิสภา ไม�สามารถเกิดข้ึนตาม
เจตนารมณ&ของรัฐธรรมนูญได4 ก�อให4เกิดปLญหาในทางการเมืองภายหลัง 



149 
 

  การขาดความเปBนกลางของสมาชิกวุฒิสภาทําให4การควบคุมและการตรวจสอบ
รัฐบาลล4มเหลว ขาดประสิทธิภาพ ท้ังการพิจารณาร�างกฎหมาย การถอดถอนผู4ดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง การทํางานด4านอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา ส�งผลต�อการทําหน4าท่ีท่ีเปBนปLญหา เกิดความขัดแย4ง
ท่ีเปBนการเผชิญหน4าระหว�างกลุ�มสมาชิกวุฒิสภาท่ีสนับสนุนรัฐบาล กลุ�มสมาชิกวุฒิสภาท่ีสนับสนุน
ฝ�ายค4าน และกลุ�มท่ีเปBนกลาง โดยเฉพาะการแย�งชิงในตําแหน�งท่ีมีความสําคัญ คือ ประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการ มีความพยายามแย�งชิงเพ่ือชัยชนะนํามาสู�การใช4
วิธีการนอกกฎหมาย เช�น การออกใบปลิวโจมตีคู�แข�งขัน การต�อรองเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน& 
การกล�าวหาถึงการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง เปBนต4น เพราะถือเสมือนเปBนสงครามตัวแทนระหว�างกลุ�มสมาชิก
วุฒิสภาท่ีสนับสนุนรัฐบาลกับกลุ�มสมาชิกวุฒิสภาท่ีสนับสนุนฝ�ายค4าน เพราะการเลือกและการเปลี่ยนแปลง
ประธานวุฒิสภาย�อมมีผลต�อการควบคุมและตรวจสอบการทําหน4าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีรัฐบาล
และสภาผู4แทนราษฎร นับเปBนปLญหาสําคัญท่ีนําไปสู�ความล4มเหลวของรัฐสภาโดยรวม 

  ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด4วยการปฏิรูปการเมืองท่ีคาดหมายให4รัฐสภา
ท่ีประกอบด4วยสภาผู4แทนราษฎรและวุฒิสภาท่ีเปBนปLญหาด4านพฤติกรรมก�อให4เกิดปLญหาด4าน
โครงสร4างและกระบวนการ นําไปสู�ความล4มเหลวของการปฏิรูปการเมืองผ�านรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีส�วนหนึ่งแสดงถึงบทบาทของทุนขนาดใหญ�ท่ีกลายเปBนทุนผูกขาด
ครอบงําพรรคการเมือง จนมีท่ีนั่งในสภาผู4แทนราษฎรจํานวนมาก เพียงพอจัดต้ังรัฐบาล ทุนกลุ�มนี้
กลับมีบทบาทสําคัญต�อการสร4างความเปลี่ยนแปลงให4กับพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรมองค&การ 
อํานาจหน4าท่ี บทบาท หรืออ่ืนใด และเชื่อมโยงไปถึงวุฒิสภาท่ีต4องมีความเปBนกลางและปลอดจาก
การเมือง ส�งผลต�อภาพรวมของรัฐสภาท่ีกลายเปBนตรายางจนมีความคล4ายคลึงกับรัฐสภาสมัยท่ีประเทศมี
การปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยม นับเปBนปLญหาที่สําคัญในช�วงเวลานั้นจนก�อให4เกิด
ผลกระทบต�อสถาบันและกระบวนการทางการเมืองอ่ืนตามมา 
 2.4 รัฐบาล 

   ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญของรัฐบาลช�วงการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�
การเปBนรัฐตลาด จากการถือกําเนิดของพรรคไทยรักไทย ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย เพราะตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดให4มีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร
จํานวน 500 คน มาจากเขตเดียวคนเดียวจํานวน 400 คน และมาจากบัญชีรายชื่อท่ีเปBนการเลือกต้ัง
ระบบใหม�จํานวน 100 คน พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวนท้ังสิ้น 248 คน หรือ
เกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท้ังหมด ความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยทําให4 พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี มีการจัดต้ังรัฐบาลท่ีมีพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา
ร�วมรัฐบาลทําให4เปBนรัฐบาลที่มีจํานวนที่นั่งมากกว�าสามร4อยที่นั ่ง ทําให4พรรคฝ�ายค4านท่ีมีพรรค
ประชาธิปLตย&เปBนแกนนําอภิปรายท่ัวไปพร4อมท้ังลงมติไม�ไว4วางใจรัฐบาลท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปBนหัวหน4า
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ฝ�ายบริหารไม�ได4 เพราะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดให4
ใช4คะแนนเสียง 200 ท่ีนั่ง การกําหนดให4นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพ4นจากตําแหน�งสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรภายหลังรับตําแหน�งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําให4
สมาชิกสภาผู4แทนจํานวนมากที่เคยปรารถนาเปBนรัฐมนตรีลดความต4องการลง เพราะหากปรับ
รัฐมนตรีจนพ4นจากตําแหน�งทําให4ไม�เปBนหรือเหลือตําแหน�งแม4แต�สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเหมือน
อดีต ทําให4ไม�มีอํานาจต�อรองเพ่ือก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลง เสถียรภาพ และความม่ันคงของรัฐบาล 
เพราะวัตถุประสงค&ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรารถนาสถาปนารัฐบาลท่ี
เข4มแข็ง (Strong Government) ทําให4เปBนนายกรัฐมนตรีท่ีเข4มแข็ง (Strong Prime Minister) 
เสมือนหนึ่งเปBนผู4บริหารสูงสุดขององค&การ (Chief Executive Officer: CEO) เลียนแบบการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี ท่ีสถาปนาความเข4มแข็งให4ฝ�ายบริหารด4วยการแยกฝ�ายบริหารออก
จากฝ�ายนิติบัญญัติออกจากกัน ทําให4รัฐบาลมีเสถียรภาพแตกต�างจากรัฐบาลในอดีตเพราะเท�ากับลด
แรงกดดันของกลุ �มการเมืองทั้งหลายในพรรคลง ทําให4ทางพฤตินัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีสวมหมวกสามใบตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา คือ หัวหน4าพรรค
การเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในสภาผู4แทนราษฎรคือพรรคไทยรักไทย ผู4นําเสียงข4างมากในสภาผู4แทนราษฎร
คือหัวหน4าพรรคไทยรักไทยท่ีเปBนแกนนํา และประกอบด4วย พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนา ท่ี
เปBนพรรคร�วมรัฐบาล ท่ีมีนัยต�อการกําหนดบุคคลดํารงตําแหน�งประธานสภาผู4แทนราษฎรท่ีเปBน
ประธานรัฐสภาซ่ึงมีหน4าท่ีทูลเกล4าฯ ถวายรายชื่อบุคคลท่ีดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีต�อพระมหากษัตริย&
ท่ีทรงเปBนพระประมุขของรัฐ และหัวหน4าฝ�ายบริหารคือนายกรัฐมนตรี ทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
เปBนบุคคลท่ีมีอํานาจทางการเมืองตามกฎหมายมากท่ีสุด นับเปBนผู4นําทางการเมืองท่ีมาจากรัฐสภาท่ี
เข4มแข็งมากท่ีสุดในประวัติศาสตร&การเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
เก้ือหนุนให4รัฐบาลกําหนดนโยบายประชานิยมของพรรคเปBนนโยบายของรัฐบาล 

  “ในช�วงระยะเวลาดังกล�าวอํานาจฝ�ายบริหารมีมากข้ึนอย�างท่ีไม�เคยปรากฏมาก�อน 
อันมีท่ีมาจากกรอบของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดให4นักการเมืองต4องสังกัดพรรคการเมือง และรัฐมนตรี
ต4องไม�เปBน สส. ทําให4การปรับคณะรัฐมนตรีแต�ละครั้ง อํานาจก็ยิ่งกระจุกตัวมาท่ีนายกรัฐมนตรี 
เพราะนายกรัฐมนตรีสามารถกําจัดรัฐมนตรีท่ีทําอะไรไม�ตามใจนายรัฐมนตรีได4 ทําให4รัฐมนตรีต4องสิ้น
สถานภาพทุกอย�างทางการเมือง เนื่องจากต4องลาออกจาก สส. มาเปBนรัฐมนตรีต้ังแต�แรกอยู�แล4ว” 
(ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) การจัดต้ังรัฐบาลจึง “เปBนรัฐบาลท่ีต้ังข้ึนโดยเน4นให4นายทุนพรรคเข4ามา
ดํารงตําแหน�งทางการเมืองเปBนหลัก” (ราม โชติคุต, 2560)  

  ด4วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดห4าม
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเปBนรัฐมนตรี ทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สถาปนารัฐบาลท่ีเปBนเอกภาพใน
การทํางาน นําบุคคลท่ีมีความรู4ความสามารถด4านการบริหารดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีหลายคน ท่ีสําคัญ 
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คือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ& ดร.อดิศัย โพธารามิก และนายสุริยะ จึงรุ�งเรืองกิจ ผสมผสานกับ
นักการเมืองอาชีพ ท่ีสําคัญ คือ คุณหญิงสุดารัตน& เกยุราพันธ& นายสุวิทย& คุณกิตติ นายจาตุรนต& ฉายแสง 
และบุคคลที่เปBนที่ยอมรับและมีบารมีทางการเมือง ที่สําคัญ คือ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีต
นายกรัฐมนตรี ดังนั้น โครงสร4างของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจึงมีบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูง 
เปBนผู4เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจํานวนมาก จากคณะรัฐมนตรีท่ีมีจํานวน 35 คน สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน ประกอบด4วย นายวิษณุ เครืองาม ร4อยตํารวจเอกปุระชัย เป��ยมสมบูรณ& 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ& นายสุรเกียรติ เสถียรไทย นายอดิศัย โพธารามิก และนายโภคิน พลกุล จาก
ผู4ช�วยรัฐมนตรีที่มีจํานวน 30 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน ท่ีสําคัญ คือ 
นายสุวรรณ วลัยเสถียร นางสิริกร มณีรินทร& นายวัชระ พรรณเชษฐ& นายไพฑูรย& บุญวัฒน& นายกิตติ 
ลิ่มสกุล นายสรจักร เกษมสุวรรณ นายวีระชัย วีรเมธีกุล นายปริญญา นุตาลัย นายปานปรีย& มหิธานุกร 
พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท นายอุตมะ สาวนายน (ชวนะ ภวกานนท&, 2548: 233-234) ล4วนแต�มี
ส�วนสําคัญต�อการกําหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาล 

  การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลส�งผลต�อการผลักดันนโยบายสาธารณะ สอดคล4องกับ
แนวคิดท่ีว�า “รัฐบาลในขณะนั้นได4เกิด strong government ท่ีมาจากการรวมพรรคการเมืองจํานวนน4อย 
(และเปBนพรรคเดียวในป� 2548) ซ่ึงแตกต�างจากอดีต ทําให4สามารถผลักดันนโยบายต�างๆได4โดยง�าย” 
(วัชรพล พุทธรักษา, 2559) จุดเด�นในนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คือ การจัดทําชุด
ของนโยบายอย�างเปBนระบบสอดรับกับแนวทางการตลาดของภาคเอกชน สอดคล4องกับแนวคิดท่ีว�า 
“พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นํานโยบายท่ีจับต4องได4 (ในแง�ตัวเลขและรูปธรรม) มาเปBนจุดแข็ง เปBน
นโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีผ�านการวิจัยและสํารวจความต4องการของประชาชน เก็บเปBนข4อมูล สถิติ 
ไม�ต�างจากการท่ีองค&กรภาคธุรกิจทํา เปBนจุดเริ่มต4นของการเข4าสู�องค&กรทางการเมืองท่ีไม�ต�างจาก
องค&กรธุรกิจ” (กาลัญ วรพิทยุต, 2559) 

  ลักษณะสําคัญของนโยบายสาธารณะของรัฐบาลท่ีมาจากนโยบายของพรรคมี
ความสัมพันธ&และเชื่อมโยงกันอย�างเปBนระบบ ท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ4า จาก
การพักหนี้ให4เกษตรกรเปBนเวลาสามป�เพ่ือให4เกษตรกรมีเวลาการทบทวน ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง 
หรืออ่ืนใดกับการประกอบอาชีพ หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4าสามสิบบาทรักษาทุกโรคเพ่ือให4มี
สุขภาพที่ดีสําหรับการใช4ชีวิตและการประกอบอาชีพ เพ่ือเปBนหลักประกันว�าความเจ็บป�วยไม�เปBน
อุปสรรคในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ นโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ&หนึ่งตําบลเพ่ือสร4างทางเลือก
ให4ประชาชนในชุมชนท4องถ่ินหรือชนบทเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน มีนโยบายกองทุนหมู�บ4านและชุมชน
เมืองและนโยบายธนาคารประชาชนเพื่อสนับสนุนแหล�งเงินทุน ก�อให4เกิดเปBนชุดของนโยบาย
สาธารณะ (Policy Package) ท่ีแสดงถึงประชานิยม (Populism) ยุทธศาสตร&การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับรากหญ4า ส�วนหนึ่งสัมพันธ&กับความร�วมมือระหว�างประเทศเปBนท่ีมาของการสร4างเขตการค4าเสรี 
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(Free Trade Area) ในประเทศไทย ท่ีแสดงถึงแนวคิดเสรีนิยมใหม� (Neo-liberalism) ซ่ึงเปBน
นโยบายทวิภาคีกับประเทศอ่ืน หรือการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีผู4ว�าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ท่ีรอบรู4จากงานในหน4าท่ีและการบริหารงานอ่ืน 

  การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ& 
พ.ศ. 2544 มีการจัดต้ังรัฐบาลนํามาสู�การแถลงนโยบายต�อรัฐสภาตามแนวทางของพรรคท่ีรณรงค&หา
เสียงกับประชาชนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2544 แนวคิดประชานิยมส�วนหนึ่งปรากฏในนโยบาย
ของพรรคไทยรักไทยเปBนท่ีมาของนโยบายของรัฐบาล มียุทธศาสตร&การพัฒนาท่ีนับเปBนการปฏิวัติ
แบบจําลองเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia Economic Model : EAEM) จากเดิมเน4น
พ่ึงพิงเงินทุนจํานวนมากจากภายนอกเพ่ือสร4างการผลิตต4นทุนตํ่าเพ่ือป{อนตลาดโลก เปBนการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับรากหญ4าเพื่อสถาปนาความเข4มแข็งภายในประเทศ จากความเข4มแข็งของตลาด
ภายในเพ่ือลดความผันผวนจากเศรษฐกิจระหว�างประเทศควบคู�กับการผลิตสินค4าคุณภาพสูงเพ่ือ
ส�งออกต�างประเทศ นับเปBนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสองด4านควบคู�กัน (Dual Track Plus 
Economy) (ฉมาดนัย มากมวล, 2545: 38-39) นําความเปลี่ยนแปลงสู�นโยบายการพัฒนาประเทศ 
ทําให4เปBนตัวแบบการพัฒนาท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟjก  

  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล เท�ากับเปBนการนํานโยบายประชา
นิยมของพรรคไทยรักไทยท่ีใช4รณรงค&หาเสียงแปลงรูปเปลี่ยนร�างให4เปBนนโยบายของรัฐบาล ทําให4เปBน
นโยบายเร�งด�วน แต�มีการต้ังคําถามจากหลายฝ�ายจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท่ีสําคัญ คือ ด4าน
งบประมาณท�ามกลางความตกตํ่าทางเศรษฐกิจและภาระหนี้สินสาธารณะท่ีมีสัดส�วนสูง (Crispin and 
Tasker, 2001: 16-18) ทําให4รัฐบาลให4เหตุผลว�าเปBนการลงทุนทางสังคมเพ่ือแก4ปLญหาความยากจน 
การสร4างงาน การสร4างรายได4ด4วยทุนทางสังคม ท่ีเปBนฐานภาษีรายได4ใหม�ให4กับรัฐนํามาสู�การลดภาระ
หนี้สินภายหลัง (ฉมาดนัย มากมวล, 2545: 38) เปBนนโยบายท่ีมุ�ง “การใช4ลัทธิทางเศรษฐกิจแบบ 
Keynesian ท่ีมุ�งเน4นการกระตุ4นเศรษฐกิจรากหญ4าของชาวชนบท พร4อมๆกับการส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดเล็กและขนาดย�อมในหมู�ชนชั้นกลางในชนบท” (ราม โชติคุต, 2560) 

  สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะของรัฐบาลมาจากนําเสนอของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต�อท่ีประชุมเวทีอนาคตโลกใน พ.ศ. 2544 (2001 Fortune Global Forum) 
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ท่ีฮ�องกงมุ�งเน4นการฟ��นฟูทางเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาและการ
เติบโตอย�างยั่งยืนจากการผลิตสินค4าท่ีมีคุณภาพสูง ผลตอบแทนสูงและมูลค�าเพ่ิมสูงด4วยการนําทุน
ทางสังคม ประกอบด4วย วัฒนธรรมชุมชน กฎจารีตประเพณี ภูมิปLญญาท4องถ่ิน ระบบกรรมสิทธิ์ 
ระบบความสัมพันธ& และทรัพยากรมนุษย& ผสมผสานกับเครือข�ายการค4าเพ่ือพลิกฟ��นระบบเศรษฐกิจ 
เท�ากับเปลี่ยนแปลงแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกท่ีมุ�งเน4นการพ่ึงพิงทุนจํานวนมาก
จากภายนอก แต�ความขัดแย4งท่ีมาจากการแข�งขันการส�งออกทําให4ตัดราคาและการลดต4นทุนด4วยการ
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กดค�าจ4างแรงงาน การแข�งขันท่ีรุนแรง ก�อให4เกิดวิกฤตการณ&ดุลการชําระเงินระหว�างประเทศและ
วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจภายหลัง การแสวงหาความได4เปรียบเชิงแข�งขันบนพ้ืนฐานของสินค4าท่ีมี
ราคาตํ่านับเปBนวังวนแห�งหายนะ (ฉมาดนัย มากมวล, 2545: 38-39) นําไปสู�การพัฒนาจากทางเลือก
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสองด4าน (Dual Track Plus Economy) ท่ีมีแนวคิดการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจภายในควบคู�กับภายนอก จากการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ4าที่สถาปนาความเข4มแข็งของ
ตลาดภายในเพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ ควบคู�กับการผลิตสินค4าคุณภาพสูง 
มูลค�าเพ่ิมสูงสําหรับตลาดต�างประเทศผสานกับเครือข�ายการค4าในเอเชีย   

  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ4ามีนโยบายสําคัญสี่นโยบาย ประกอบด4วย 
(ฉมาดนัย มากมวล, 2545: 40-42) (1) กองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมือง (Village and Urban 
Revolving Fund) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปBนแหล�งหมุนเวียนภายใน จากภาครัฐท่ีจัดสรร
งบประมาณลงทุนให4หมู�บ4านละหนึ่งล4านบาท เปBนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกู4ยืม คณะกรรมการ
กองทุนหมู�บ4านเปBนองค&กรชุมชนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสร4างงาน รายได4 การลดรายจ�าย การพัฒนาอาชีพ 
การกู4ยืมเงินฉุกเฉิน และการประกอบวิสาหกิจขนาดเล็ก (2) หนึ่งผลิตภัณฑ&หนึ่งตําบล (One Village, 
One Product) มาจากการโครงการหนึ่งหมู�บ4านหนึ่งผลิตภัณฑ&ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญ่ีปุ�น มี
การนําภูมิปLญญาท4องถ่ินมาใช4เพ่ือพัฒนาสินค4าหรือผลิตภัณฑ&ชุมชนท่ีภาครัฐช�วยเหลือท้ังด4านการผลิต 
ท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค�าสินค4าท่ีผลิต และการตลาด ท่ีสําคัญ คือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ&และบรรจุภัณฑ& การจัดต้ังศูนย&แสดงสินค4าร4านค4า ชุมชนระดับร4านค4าเครือข�าย และ
การค4าระบบพาณิชย&อิเลคทรอนิกส& (E-Commerce) การบริหารจัดการสมัยใหม� สัมพันธ& เก่ียวพัน 
เชื่อมโยง และต�อเนื่อง หรืออ่ืนใด กับนโยบายกองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมือง (3) ธนาคารประชาชน 
(People 's Bank) เพ่ือเปBนแหล�งเงินทุนของประชาชนรายย�อยท่ีประสงค&ลงทุนกิจการขนาดเล็กแต� 
ไม�มีทุนเริ่มต4นและหลักทรัพย&คํ้าประกันเพียงพอในระบบสินเชื่อของธนาคารพาณิชย& เน4นบริการ
ผู4ประกอบการรายย�อย ผู4มีรายได4ประจําท่ีต4องการรายได4เสริม ผู4สนใจเปBนผู4ประกอบการรายย�อย 
(4) หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า (Health Insurance) เพ่ือสร4างหลักประกันให4ประชาชนทุกคน
เข4าถึงบริการทางสาธารณสุขท่ีได4มาตรฐานอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมกัน เสียค�าใช4จ�ายจํานวนสามสิบ
บาทภายใต4ระบบประกันสุขภาพ ทําให4จัดต้ังกองทุนประกันสุขภาพแห�งชาติเพ่ือรองรับผู4ด4อยโอกาส
จํานวนกว�ายี่สิบล4านคนท่ัวประเทศ ท้ังท่ีเปBนคนว�างงาน เกษตรกร แรงงานนอกระบบการจ4างงาน 
แรงงานอิสระ พ�อค4า แม�ค4า ผู4ยากไร4อ�อนแอท่ีไม�มีบัตรประจําตัวประชาชน หรืออ่ืนใด ท่ีมีหลักการ
สําคัญคือความเสมอภาค 

  ส�วนการพัฒนาเศรษฐกิจภายนอกมาจากส�วนการพัฒนาเศรษฐกิจภายนอกมาจาก
การกําหนดยุทธศาสตร&ทางเศรษฐกิจท้ังทางด4านการพัฒนา การค4า การเงิน การลงทุน และความ
ช�วยเหลือ แบ�งเปBนการกําหนดนโยบายสามระดับ ระดับโลก ด4วยการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจท่ี
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เอ้ืออํานวยต�อการความร�วมมือจากความเปลี่ยนแปลงเปBนรัฐตลาดด4วยการสนับสนุนผู4ประกอบการท่ี
มีความสามารถด4านการแข�งขันสูงหรือท่ีประเทศไทยมีศักยภาพการแข�งขันทางเศรษฐกิจท่ีสูง เพ่ือการ
กําหนดหรือวางตําแหน�งทางธุรกิจในการแข�งขันระหว�างประเทศ ระดับภูมิภาค ท่ีสําคัญ การกําหนด
ความร�วมมือกับประเทศภายในภูมิภาคเอเชียท่ีประกอบด4วยเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต4 
เอเชียใต4 และเอเชียตะวันตกเฉียงใต4หรือตะวันออกกลาง จากกลุ�มความร�วมมือแห�งเอเชียท่ีจัดต้ังใน 
พ.ศ. 2545 เพ่ือแสวงหาความร�วมมือทางเศรษฐกิจทุกด4าน ด4วยการดึงประเทศท่ีมีศักยภาพแต�ละด4าน
ร�วมมือระหว�างกัน และระดับเพ่ือนบ4าน การเน4นความร�วมมือทางเศรษฐกิจท้ังระดับภูมิภาคท่ีสําคัญ 
คือ อาเซียน และระดับอนุภูมิภาค ท่ีสําคัญ คือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ห4าเหลี่ยม
เศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ และความร�วมมืออนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง อาศัยความได4เปรียบจากปLจจัย
ทางภูมิศาสตร&และภูมิรัฐศาสตร& เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด4านการแข�งขันของประเทศไทยอย�าง
กว4างขวาง สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเปBนรัฐตลาดในคริสต&ศตวรรษท่ี 21   

  นโยบายสองด4านหรือสองแนวทางหรือทวิวิธี (Dual Track Policy) ของรัฐบาล
มุ�งเน4นกระตุ4นการบริโภคภายใน และการส�งออกเพ่ือฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ยุทธศาสตร&การพัฒนา
ของรัฐบาลมุ�งเน4นการพัฒนาสี่แนวทางใหญ� (1) ความสอดคล4องและเหมาะสมกับเศรษฐกิจขนาดเล็ก
เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต�างประเทศโดยตรง จากอุตสาหกรรมรถยนต&และชิ้นส�วน การพัฒนาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม การพัฒนาชนบท และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ หลีกเลี่ยงการ
พ่ึงพิงบรรษัทข4ามชาติภายใต4แนวโน4มเศรษฐกิจท่ีซบเซาและการแข�งขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(2) การพัฒนารูปแบบทรัพย&สินใหม�ท่ีจํากัดผลกระทบของราคาทรัพย&สินท่ีลดลง เพราะก�อนวิกฤตการณ&
ทางเศรษฐกิจมีราคาที่สูงเกินจริงขณะท่ีภายหลังมีราคาท่ีตํ่ากว�าความเปBนจริง นับเปBนรูปแบบการ
พัฒนาแบบใหม� (3) การสร4างความต4องการในประเทศให4เติบโตอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให4เศรษฐกิจม่ันคง
ควบคู�กับการปรับโครงสร4างเศรษฐกิจ ท่ีมีนัยต�อการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากการเน4นการ
ส�งออกเพียงอย�างเดียว เปBนการเน4นการส�งออกควบคู�กับการบริโภคภายในประเทศ (4) การปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่องเพ่ือสร4างความเข4มแข็งให4กับระบบธนาคารเพ่ือการแก4ปLญหาหนี้ท่ี      
ไม�ก�อให4เกิดรายได4 การสนับสนุนภาคการคลังด4วยการแก4ปLญหาการขาดดุลของกองทุนเพ่ือการฟ��นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการด4วยการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบราชการ (เลียน, 2546: 21) ทําให4แนวทางสามแนวทางแรกเปBน  
ส�วนสําคัญขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสามประการ ทําให4ภาครัฐเข4าถึงกําลังซ้ือของ
ประชาชน การเพ่ิมรายได4ให4กับผู4ประกอบการใหม�จากการสร4างผู4ประกอบการรายย�อย และการระดม
กําลังซ้ือจากครัวเรือนท่ีมีรายได4ตํ่าจนถึงปานกลาง การปฏิบัติตามแนวทางท้ังสี่ประการตามกลยุทธ&
ของรัฐบาลท่ีต�อเนื่องนําไปสู�การแปลงสินทรัพย& (Reflation) เพ่ือใช4ในการต�อสู4กับสินค4านําเข4าท่ีมี
ราคาตํ่า เพ่ือสร4างความต4องการในอสังหาริมทรัพย&สําหรับครัวเรือนชนบทและผู4มีรายได4น4อย ความเติบโต
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ของความต4องการภายในประเทศที่เน4นครัวเรือนท่ีรายได4น4อยควบคู�กับภาคเอกชน การเพ่ิมรายได4
ให4กับภาคชนบท การสร4างผู4ประกอบการรายใหม�ท่ีมีทักษะความชํานาญทางธุรกิจ การกระตุ4นความ
ต4องการท่ีอยู�อาศัยของผู4มีรายได4น4อยและปานกลาง การแปลงสินทรัพย&เปBนทุน (เลียน, 2546: 21)   

  การบริหารราชการแผ�นดินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําให4มีนโยบายใหม�ท่ีส�วนใหญ�
มาจากนโยบายของพรรคไทยรักไทย และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จํานวนมาก นโยบายสาธารณะ ท่ี
สําคัญ คือ นโยบายทางด4านการเมืองการปกครอง คือ การปฏิรูประบบราชการ ทางด4านเศรษฐกิจ คือ 
การพัฒนาเศรษฐกิจในสองระดับ คือ ระดับรากหญ4าและระดับการค4าที่ทั้งสองส�วนมีรากฐานมา
จากแนวคิดประชานิยม (populism) และเสรีน ิยมใหม� (neo-liberalism) และบางส�วนมี
ความสัมพันธ&กัน เช�น นโยบายแปลงทรัพย&สินเปBนทุน และทางด4านสังคม คือ นโยบายปราบปราม
ผู4มีอิทธิพล นโยบายปราบปรามยาเสพติด นโยบายจัดระเบียบสังคม นโยบายหนึ่งทุนหนึ่งอําเภอ เปBนต4น 
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2547: 95-96) ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร ส�วนสําคัญมาจากประสบการณ&ท่ีเคยรับราชการในกรมตํารวจ การออกมาทําธุรกิจจน
ประสบความสําเร็จจากธุรกิจด4านคมนาคมและการสื่อสารจากการทําสัมปทานดาวเทียม ภายหลัง
จากท่ีเคยประสบปLญหาหลายครั้งกับการทําธุรกิจ และเม่ือเข4ามาสู�การเมืองทําให4เผชิญและรับทราบ
ถึงข4อจํากัดทางการเมืองจนทําให4ไม�สามารถกําหนดและดําเนินนโยบายตามท่ีต4องการและปรารถนา 
การกําหนดนโยบายของพรรคไทยรักไทยส�วนสําคัญมาจากการมีบุคคลท่ีหลากหลาย การมีท่ีปรึกษา
เปBนจํานวนมาก และภายหลังการครองอํานาจทางการเมืองนอกจากทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
เปBนบุคคลท่ีอํานาจทางการเมืองสูงมากแล4ว ยังทําให4สํานักนายกรัฐมนตรีเปBนหน�วยงานท่ีมีอํานาจทาง
การเมืองสูงมากเทียบเท�าหรือใกล4เคียงกับจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& อดีตนายกรัฐมนตรี เพราะเปBนศูนย&
รวมของการควบคุมกําลังคน งบประมาณ แผนงานและโครงการ และท่ีสําคัญ คือ นโยบายสาธารณะ
ท่ีมาจากพรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี และบุคคลแวดล4อมท่ีเก่ียวข4องกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
จํานวนมาก (ลิขิต ธีรเวคิน, 2547: 95-96)  

  แนวคิดในการบริหารทางธุรกิจทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีหน4าท่ีติดตาม ควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการทํางานของข4าราชการประจําและรัฐมนตรีเพราะหากมีการทํางานท่ี
ล4มเหลวหรือไม�เปBนไปตามเป{าหมายจะมีการโยกย4ายออกจากตําแหน�ง และด4วยอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีบนฐานคิดในเชิงธุรกิจของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและความได4เปรียบจากเง่ือนไขตาม
รัฐธรรมนูญทําให4มีการปรับคณะรัฐมนตรีมากถึงสิบครั้งท่ีแสดงถึงภาวะผู4นํา (leadership) ทางการเมือง
ของนายกรัฐมนตรี 

  ดังนั้นบทบาทของรัฐบาลท่ีแสดงถึงทุนขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงจากยุทธวิธี
การตลาดทางการเมืองมาจากการออกแบบกลยุทธ&เพ่ือสร4างภาพลักษณ&การพัฒนาและบริการให4เกิด
ความแข็งแกร�ง ท่ีสําคัญ เริ่มจากกลยุทธ&ความเปBนผู4นํา กลยุทธ&ว�าด4วยการสร4างความพึงพอใจให4กับ
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ลูกค4า กลยุทธ&โฆษณาเชิงภาพลักษณ& และกลยุทธ&การแปลงสื่อให4เปBนทรัพย&สินทางปLญญาเปBนทุนเพ่ือ
เรียกคะแนนนิยมทางการเมือง (ชวนะ ภวกานนท&, 2548: 213-223)  

  บทบาทของพรรคไทยรักไทยท่ีเปBนพรรคการเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในรัฐสภาหลอมรวม
พรรคการเมืองอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ พรรคความหวังใหม� พรรคชาติพัฒนา และพรรคเสรีธรรม เพ่ือเปBน
ส�วนหนึ่งของพรรคแสดงถึงอํานาจทางการเมือง ด4วยวิธีการทางการตลาดท่ีควบรวมกิจการบริษัท มี
การนํานโยบายพรรคมากําหนดเปBนนโยบายสาธารณะของรัฐบาล สะท4อนถึงนัยทางการเมืองเพ่ิม
ความเข4มแข็งของพรรคการเมืองท่ีเปBนเสียงข4างมาก ทําให4มีสัดส�วนของรัฐมนตรีเพียงพอในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ท่ีสําคัญ คือนโยบายเร�งด�วนแต�ละด4านท่ีมีกระทรวง
แต�ละกระทรวงรับผิดชอบ มีรัฐมนตรีที่สังกัดรับผิดชอบ ที่สําคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุขท่ี
รับผิดชอบนโยบายหลักประกันสุขภาพถ4วนหน4าหรือสามสิบบาทรักษาทุกโรค สํานักนายกรัฐมนตรี
และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข4องรับผิดชอบนโยบายกองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมืองและนโยบายหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ& มีกระทรวงการคลังรับผิดชอบงบประมาณ ความสําเร็จของนโยบายสาธารณะ
สะท4อนความเปBนเอกภาพของคณะรัฐมนตรีสอดคล4องกับวัตถุประสงค&ของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีปรารถนาสถาปนารัฐบาลท่ีเข4มแข็ง ภาวะผู4นําของประเทศทางพฤติ
นัยท่ีเปลี่ยนแปลงจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ท่ีเปBนหัวแถวเปBนคนแรกหรือคนท่ีหนึ่งจาก
บรรดาคนท่ีเท�าเทียมกัน (First among equal) ของความหมายเดิม เปBนผู4บริหารระดับสูงสุดของ
องค&การ (Chief Executive Officer: CEO) แทน จากฐานรากของความม่ังค่ังจากทรัพย&สินและ
ครอบครองอํานาจรัฐตามกฎหมายและชอบธรรม ความเปBนเอกภาพของรัฐบาล ความเปBนพรรคการเมือง
ท่ีเข4มแข็ง ความสําเร็จของนโยบายประชานิยมเบื้องต4น นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เปBนผู4นําท่ีมีบารมี (Charisma Leader)  

  ปLญหาสําคัญของนโยบายสาธารณะและกลยุทธ&ของรัฐบาลท่ีเปBนปLญหาของรัฐตลาด 
ประการแรก นโยบายสองด4านหรือสองแนวทางหรือทวิวิธี เปBนปLจจัยเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ท่ีผู4ประกอบการพ่ึงตนเองไม�ได4หรือเข4มแข็งพอ นักธุรกิจรายย�อยมีปLญหาและอุปสรรคเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพ ทําให4เศรษฐกิจชุมชนท4องถิ่นและเศรษฐกิจระดับครัวเรือนเปลี่ยนแปลง มี
ผลกระทบต�อประชากร รายได4ครัวเรือน การบริโภค การบริการของธนาคารและภาวะแวดล4อม
ท้ังหลาย ประการท่ีสอง การเปBนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสู�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เพราะทําให4รัฐบาลและฝ�ายค4านใกล4ชิดชุมชนท4องถ่ินในชนบทเพราะเปBนเวทีหลักควบคุมชัยชนะทาง
การเมือง แม4ไม�มีหลักประกันการปฏิบัติของนโยบายสาธารณะตามสัญญา (เลียน,  2546: 21) 
ประการท่ีสาม การกําหนดนโยบายตามแนวทางประชานิยมทําให4รัฐบาลใช4จ�ายงบประมาณจํานวนมาก 
ท่ีสําคัญ คือ หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4าสามสิบบาทรักษาทุกโรคท่ีใช4งบประมาณจํานวน 80,000 
ล4านบาท ทําให4การกําหนดงบประมาณแบบขาดดุลเพ่ือฟ��นฟูเศรษฐกิจ ย�อมเปBนปLญหาทางการเงิน 
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การคลัง และการงบประมาณภายหลัง  แต�การใช4นโยบายแบบสองด4านหรือสองแนวทางหรือทวิวิธี
ของรัฐบาล การจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการรั่วไหล รายได4ท่ีเพ่ิมของประชาชนจากนโยบาย
สาธารณะและโครงการของรัฐบาล ท่ีสําคัญ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ&ท่ีมีรายได4จํานวน 400 ล4านบาท 
ใน พ.ศ. 2544 ป�แรกของการปฏิบัติ เปBนจํานวนมากกว�า 20,000 ล4านบาท ใน พ.ศ. 2545 มีนัยต�อ
ความสําเร็จท่ีทําให4เพ่ิมรายได4ของรัฐบาล ทําให4คาดหวังการกําหนดงบประมาณแบบสมดุลท่ีควรเปBน
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2550 แนวคิดและนโยบายประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ท่ีสําคัญ คือ นโยบายทางการคลังท่ีสัมพันธ& กับลัทธิเศรษฐกิจแบบเคนส& ทําให4นํานโยบายทางเศรษฐกิจ
แบบเคนส&ไปปฏิบัติส�วนเดียว คือ การจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลเพื่อกระตุ4นเศรษฐกิจท่ีเปBน
ยุทธศาสตร&การพัฒนาท่ีมีเป{าหมายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนแบบองค&รวมประสานสัมพันธ&อย�าง
เปBนระบบในระยะสั้น มีการกําหนดเป{าหมายเพ่ือการแก4ปLญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน4าและระยะยาวท่ี
มุ�งเน4นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมระดับรากหญ4า   

  การนําแนวคิดเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิก (Neo-classic) ด4วยการใช4กลไกราคาและ
ตลาดกระตุ4นให4เกิดการแข�งขันทางเศรษฐกิจเพ่ือให4รัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจน4อยท่ีสุด นับเปBน
ส�วนสําคัญของแนวคิดเสรีนิยมใหม� (Neo-liberalism) ทางเศรษฐกิจ ท่ีสนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
การปฏิรูปการศึกษาท่ีต�อเนื่องจากรัฐบาลในอดีต การนําเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ทางเลือกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด4านการแข�งขันของประเทศในเวทีโลก ทําให4นโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลผสมผสานระหว�างแนวคิดลัทธิเศรษฐกิจแบบเคนส&ท่ีสะท4อนแนวคิดและนโยบาย
แบบประชานิยมกับลัทธิเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิกหรือแนวคิดเสรีนิยมใหม�ทางเศรษฐกิจ ทําให4
ความหมายอย�างแคบว�าแนวคิดประชานิยมมุ�งหวังผลหรือแสวงผลประโยชน&จากการยอมรับหรือ
ความชอบธรรมจากชนชั้นล�าง (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2546: 9) นโยบายของพรรคไทยรักไทยและ
นโยบายสาธารณะของรัฐบาลเปBนแนวทางประชานิยม แต�หากตีความอย�างกว4างหรือเคร�งครัดจาก
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เปBนนโยบายของพรรคและนโยบายสาธารณะท่ีผสมสานระหว�างแนวคิด
ประชานิยมกับแนวคิดเสรีนิยมใหม� ทําให4พัฒนาการในอนาคตกําหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลว�า
เปBนประชานิยมหรือไม� มากน4อยเพียงใด (พายัพ พนาสุวรรณ, 2545: 16) หรือนโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลท่ีนโยบายสองด4านหรือสองแนวทางหรือทวิวิธีกําหนดยุทธศาสตร&สองด4านไม�เปBนประชานิยม 
แต�เปBนการกําหนดประวัติศาสตร&เศรษฐกิจแบบใหม� (เลียน, 2546: 40-42) 

  การนําเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทางเลือกท่ีผสมผสานระหว�างระบบเศรษฐกิจ
ภายในท่ีสัมพันธ& กับตลาดภายนอก ทําให4แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลมาจากแนวคิดประชานิยม
ส�วนหนึ่ง และโน4มเอียงไปเปBนเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม�ส�วนอ่ืนมากกว�า ก�อให4เกิดตัวแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบทักษิณ (Thaksinomics) นับเปBนยุทธศาสตร&การพัฒนาท่ีแสวงหาทางเลือก (Alternative) 
เท�ากับปฏิวัติแบบจําลองเศรษฐกิจแบบเอเชียตะวันออกท่ีสอดคล4องกับวิชาเศรษฐศาสตร&การพัฒนา
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สมัยใหม� (Modern Development Economics) ท่ีเปBนแนวคิดนอกกระแสหลักและมุ�งเน4นการ
แสวงหาทางเลือกนํามาสู�การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ (ฉมาดนัย มากมวล, 2545: 36, 39) ภายหลัง 
แต�กลับเปBนปLญหาเพราะ “รัฐชาตินั้นถูกท4าทายอย�างแรงในยุคทักษิณเนื่องจากการค4าเสรี แต�ท่ีสําคัญ
คือการบริหารในรูปแบบบริษัทโดยนักการเมืองกลายสภาพเปBนนักการตลาดเพ่ือพรรค ในทางกลับกัน
ลัทธิชาตินิยมท่ีถูกสร4างไว4ในอดีตได4ถูกท4าทายโดยมิติทางการเมืองและการตลาดต�างๆท่ีเกิดข้ึน” 
(ชาคริต เทียมเธียรรัตน&, 2559) ท่ีตามมาภายหลัง 

  ความมีเสถียรภาพจากการครองเสียงข4างมากด4วยวิธีการจัดการทางธุรกิจส�วนหนึ่ง
เพราะการครอบครองทุนท่ีเปBนปLจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ นับเปBนสาเหตุท่ีทําให4รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ดํารงตําแหน�งจนครบวาระจํานวน 4 ป� (วันท่ี 9 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2544 ถึงวันท่ี 8 มีนาคม 
พ.ศ. 2548) ไม�มีการปฏิวัติ รัฐประหาร การยุบสภา ลาออก หรืออ่ืนใด ระหว�างดํารงตําแหน�ง สอดคล4อง
กับแนวคิดของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีปรารถนานายกรัฐมนตรีท่ีเข4มแข็ง 
(Strong Prime Minister) ท่ีนําไปสู�การถือกําเนิดของฝ�ายบริหารท่ีเข4มแข็ง (Strong Executive) 
(เกษียร เตชะพีระ, 2547: 172) ก�อให4เกิดการบริหารประเทศจากรัฐบาลพรรคเด�นพรรคเดียว (Single 
Party Government) (นพรัตน& วงศ&วิทยาพาณิชย&, 2550: 3) แต�ปLญหาสําคัญ คือ รัฐบาลใช4
สื่อมวลชน กลไกอํานาจรัฐ ท่ีล4วนแล4วแต�เปBนการตลาดทางการเมือง ประชานิยม สร4างความนิยมและ
ชักจูงให4ประชาชนส�วนใหญ�คล4อยตามรัฐบาล นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4ชนะการเลือกต้ัง (เกริกเกียรติ 
พิพัฒน&เสรีธรรม, 2549: 12-72) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญถือกําเนิดใน พ.ศ. 2547 
เพราะปรากฏร�องรอยของการทําทุกวิถีทางเพื่อชนะการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2548 แม4เปBนท่ี
คาดหมายหรือปรากฏการณ&ท่ัวไปท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐบาล พรรคการเมือง หรืออ่ืนใด ท่ีครองอํานาจ
รัฐสืบทอดอํานาจ มีการใช4อํานาจเพื่อความได4เปรียบที่แสดงออกเข4มข4น นับตั้งแต�การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือลงพ้ืนท่ี การเอ้ือประโยชน&ต�อยุทธศาสตร&ท่ีเปBนประโยชน&กับพรรค การสกัดคู�แข�งขัน 
ทําให4แม4ว�าคะแนนนิยมลดลงตามลําดับจากปLญหาทางการเมือง ผลประโยชน&ทับซ4อน (Conflict of 
Interest) วิกฤตศรัทธา หรืออื่นใด แต�ด4วยการครอบงํา สั่งการ บงการ ควบคุมอํานาจรัฐ และ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีเน4นเสถียรภาพและความม่ันคงของ
รัฐบาล ทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ม่ันคง ไม�แม4แต�สูญเสียพลังท่ีเปBนฐานอํานาจ
สนับสนุนทางการเมือง (ทีมข�าวการเมือง, 2547: 3) จนได4รับชัยชนะท่ีเปBนจุดจบทางการเมืองของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทยในท่ีสุด  
 2.5 ระบบราชการ 

  ภายหลังชัยชนะในการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี เสนอแนวคิดการปฏิรูประบบราชการท่ีเสนอแนวคิดการผสมผสาน
สามส�วนเพ่ือนําไปสู�ความสําเร็จตามวัตถุประสงค& ประกอบด4วย การสนับสนุนทางการเมือง (political 
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support) ภาวะผู4นํา (leadership) และความรู4ว�าจะปฏิบัติอย�างไร (know-how) นําไปสู�การกําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ�นดิน ประกอบด4วย (สํานักงาน ก.พ., 2544) ประการแรก การปฏิรูป
ระบบราชการเพ่ือให4มีประสิทธิภาพ มีโครงสร4างกระชับ เหมาะสมกับสถานการณ& สนองตอบต�อความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเร�งกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือ
สอดคล4องกับกระแสความเปลี่ยนแปลง ประการท่ีสอง การปรับปรุงบทบาทภาครัฐ จากผู4ปฏิบัติและ
ควบคุมมาเปBนผู4สนับสนุนและอํานวยความสะดวก สนับสนุนการทํางานของภาคเอกชนและประชาชน 
ส�งเสริมให4ภาคเอกชนและประชาชนมีส�วนร�วมปฏิรูประบบราชการ เพ่ือกําหนดแนวทางชัดเจนและ
ต�อเนื่อง ประการท่ีสาม การปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให4
ประชาชนรับบริการข4อมูลข�างสารอย�างกว4างขวาง รวดเร็ว และเท�าเทียมกัน การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ข4อมูลข�าวสารของทางราชการให4สอดคล4องกับความต4องการของประชาชน ประการท่ีสี่ การพัฒนา
คุณภาพข4าราชการให4มีทัศนคติเอ้ือต�อการบริการประชาชน การทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้ันตอน 
และวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให4มีความยืดหยุ�น ประสิทธิผล โปร�งใส ตรวจสอบได4 มีการประเมินท่ีเปBน
ระบบและเปBนธรรม ประการที่ห4า การเร�งรัดปรับเปลี่ยนกระบวนจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให4สอดคล4องกับนโยบายและยุทธศาสตร&การพัฒนาประเทศ การส�งเสริมให4หน�วยงานราชการมี
บทบาทตัดสินใจ การมีระบบควบคุมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและโปร�งใส เน4นการบริการท่ีมีการ
ปฏิบัติงานสูง (high performance civil service) (ปรีชา วัชราภัย และปLทมา สุขสันต&, 2548: 291) 

  หลักการสําคัญของกลไกในการปฏิบัติเพ่ือก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค&การ 
หน�วยงาน สถาบันภาครัฐ ท่ีแสดงถึงการเน4นการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) ด4วย
วิธีการบริหารจัดการแบบธุรกิจ ท่ีสําคัญเพ่ือสนองตอบต�อความต4องการของประชาชนท่ีมีห4าประการ 
ประกอบด4วย (ปรีชา วัชราภัย และปLทมา สุขสันต&, 2548: 291-295) การสร4างความเปลี่ยนแปลงท่ีใช4
เครื่องมือการวิเคราะห&ทางธุรกิจ (Business Analysis) การสร4างความเปลี่ยนแปลงด4วยการใช4กลไก
การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลจากการแก4ไขพระราชบัญญัติข4าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และการปฏิรูปกฎหมายการปฏิบัติราชการท้ังโครงสร4างและกระบวนการ  

1. การสร4างความเปลี่ยนแปลงท่ีใช4เครื่องมือการวิเคราะห&ทางธุรกิจ ท่ีมีหลักการสําคัญ
เปBนไปตามวัตถุประสงค&ของเจตนารมณ&ของรัฐธรรมนูญและระบบราชการท่ีพึงประสงค& ประกอบด4วย 
หลักการการสร4างประสิทธิภาพการทํางานของหน�วยงานภาครัฐ การพัฒนาศักยภาพการให4บริการท่ี
ตอบสนองความต4องการของประชาชน การลดขนาดการบริหารราชการส�วนกลางเพ่ือกระจายงาน
การบริการสู�ภูมิภาค และการโอนภารกิจให4ท4องถ่ินในอนาคต เปBนการจํากัดบทบาทภาครัฐท่ีเน4น
บทบาทหลัก ประกอบด4วย การกําหนดนโยบาย (policy formation) กฎระเบียบ (regulation) และ
สนับสนุนอํานวยความสะดวก (promotion facilitation) ทําให4ทบทวนภารกิจ ประกอบด4วย 
(ก) ภารกิจท่ีรัฐต4องทํา ประกอบด4วย ภารกิจท่ีรัฐดําเนินการโดยการกําหนดหน�วยงานท่ีปฏิบัติต4อง



160 
 

เปBนส�วนราชการ ภารกิจท่ีดําเนินการเชิงพาณิชย&หรืออุตสาหกรรมท่ีแสวงหารายได4เข4ารัฐและสร4างผล
กําไรท่ีเปBนรัฐวิสาหกิจ ภารกิจท่ีดําเนินการในการจัดบริการสาธารณะแก�ประชาชนโดยไม�หวังผลกําไร
ท่ีอาจเปBนองค&การมหาชน ภารกิจท่ีเปBนกิจกรรมท่ีตอบสนองความต4องการพ้ืนฐานของท4องถ่ินแต�ละ
ท4องถ่ินด4วยการกําหนดให4องค&กรปกครองส�วนท4องถ่ินดําเนินการ ภารกิจท่ีเอกชนดําเนินการในเชิง
ธุรกิจควรถ�ายโอนให4เอกชนดําเนินการ ภารกิจท่ีอาศัยการมีส�วนร�วมของประชาชน การรวมกลุ�มของ
ประชาชน (ข) ภารกิจท่ีสําคัญแต�รัฐยังไม�ทํา (ค) ภารกิจท่ีไม�จําเปBนต4องทํา ควรยกเลิก (ง) ภารกิจใดท่ี
ควรเปBนของท4องถ่ิน (จ) ภารกิจใดควรจัดองค&การลักษณะใดเหมาะสมเพ่ือรับผิดชอบในภารกิจนั้น 
เพ่ือให4ส�วนราชการดําเนินการเฉพาะกิจการสาธารณะที่รัฐทําได4 เน4นการจัดองค&การให4กะทัดรัด 
คล�องตัว เปBนเอกภาพ แก4ปLญหาหรือให4บริการอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว วัดผลสําเร็จอย�างเปBน
รูปธรรม  

   ด4วยแนวคิดการสร4างความเปลี่ยนแปลงท่ีใช4เครื่องมือการวิเคราะห&ทางธุรกิจและ
การทบทวนภารกิจ นําไปสู�การแก4ไขพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ�นดิน ฉบับท่ี 5 
พ.ศ. 2545 และการใช4พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในวันท่ี 2 ตุลาคม 
พ.ศ. 2545 ท่ีนําไปสู�การแบ�งโครงสร4างส�วนราชการเดิมจํานวน 14 กระทรวง 1 ทบวง เปBนจํานวน 20 
กระทรวง แบ�งตามภารกิจเปBนสามลักษณะ ประกอบด4วย (1) กลุ�มกระทรวงท่ีทําหน4าท่ีตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห�งรัฐ (Ministries of State Policies and Government Services) ประกอบด4วย สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม (2) กลุ�มกระทรวงท่ีทําหน4าท่ีด4านยุทธศาสตร&การพัฒนาประเทศ (Ministries for 
Public Development Administration Strategies) ท่ีมีลักษณะงานเปBนพลวัตตามยุทธศาสตร&การ
พัฒนาประเทศ เปBนภารกิจท่ีจําเปBนต4องดําเนินการเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาประเทศท่ีเน4นการทํางาน
เชิงยุทธศาสตร& เปBนการดําเนินการภาครัฐเพ่ือเอ้ืออํานวยต�อการบริหารประเทศและบริการประชาชน 
ประกอบด4วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย& กระทรวงเกษตรและสหกรณ& 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม กระทรวงพาณิชย& กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม (3) กลุ�มกระทรวง
ท่ีทําหน4าท่ีตามภารกิจเฉพาะด4าน หรือเรื่องท่ีเร�งด�วนสําคัญของรัฐบาล (Ministries for Critical 
National Agenda) เปBนงานจําเปBนเร�งด�วนเพ่ือแก4ปLญหาเศรษฐกิจและสังคม หรือปLญหาท่ีสําคัญของ
ประชาชนหรือประชาสังคม เปBนการทํางานเร�งด�วน ตามนโยบายของรัฐบาล เปBนกระทรวงท่ีมีพลวัต
สูงมาก ประกอบด4วย กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากการแบ�งตามภารกิจท้ังสามลักษณะแล4ว ยังมีส�วนราชการ
ท่ีไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง เปBนหน�วยงานสาธารณะอิสระ (independence Public 
Agencies) จํานวน 7 หน�วยงาน ประกอบด4วย สํานักงานราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง สํานักงาน
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พระพุทธศาสนาแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ การจัดโครงสร4างภายในกระทรวง 
ประกอบด4วย (ก) กรมท่ีทําหน4าท่ีปฏิบัติ (ข) สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ และ
สํานักงาน ท่ีการบริหารเปBนองค&คณะ มีคณะกรรมการรับผิดชอบงาน (ค) องค&การบริหารประสิทธิภาพ 
เปBนหน�วยงานภาครัฐท่ีทํางานให4ส�วนราชการ (ง) องค&การมหาชนเปBนหน�วยงานบริการประชาชน มี
รูปแบบการบริหารงานแบบคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติองค&การมหาชน พ.ศ. 2542 (จ) รัฐวิสาหกิจ 

2. การสร4างความเปลี่ยนแปลงด4วยการใช4กลไกการปฏิรูปวิธีการงบประมาณ ด4วย
การจัดงบประมาณและวิธีการงบประมาณตามแบบยุทธศาสตร& (strategic base budgeting) เปBน
การปรับระบบการจัดสรรเงินภาษีอากร และการใช4จ�ายงบประมาณแผ�นดินเพ่ือสนองตอบความ
ต4องการของประชาชน มีกระบวนการและวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายท่ีทันสมัย เน4นหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ4มค�า เพ่ือผลักดันกลไกการพัฒนาประเทศ 

3. การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลจากการแก4ไขพระราชบัญญัติข4าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 เพ่ือให4การจัดการบริหารงานบุคคลใหม�สอดคล4องกับหลักการและแนวทางการบริหารงาน
แนวใหม� การจัดสรรงบประมาณท่ีเน4นยุทธศาสตร&และผลงาน โครงสร4างการบริหารหน�วยงานราชการใหม� 
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคล เปBนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานแนวใหม�เพ่ือลด
ข้ันตอนการบังคับบัญชาลง จากเดิมท่ีเปBนแนวด่ิงท่ีมีลําดับชั้นจํานวนมากเปBนแนวนอน เพ่ือเอกภาพ
การตัดสินใจ การกําหนดการสรรหาข4าราชการเปBนระบบเปjดด4วยวิธีใหม� ท่ีเปBนกลาง 

4. การปฏิรูปกฎหมายทั้งโครงสร4างและกระบวนการ ที่การปรับปรุงกฎหมาย
ปLจจุบันเพ่ือความเปBนธรรม เข4าใจง�าย และเปBนมาตรฐานสากล ผลักดันการใช4กฎหมายเพ่ือแก4ปLญหา
นําแนวคิดการบริหารงานบุคคลภาครัฐสมัยใหม�ด4วยการกําหนดยุทธศาสตร&กําลังคนภาครัฐ เปBนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสมัยใหม�เพ่ือบังคับใช4ในรูปแบบ
ยุทธศาสตร&การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ มีหลักการเพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให4เชื่อมโยง
กับทิศทางขององค&การ (strategic alignment) ยึดหลักสมรรถนะ (competency based) เน4นการ
สร4างระบบท่ียืดหยุ�น หลากหลาย ใช4คนน4อย มีประสิทธิภาพสูง ให4หน�วยงานราชการทําภารกิจหลัก 
ใช4เทคโนโลยี เปBนผู4ปฏิบัติงานที่มีความรู4 (knowledge worker) เพ่ือเปBนทุนมนุษย& (human 
capital) มีระบบการจูงใจให4คนรุ�นใหม�รับราชการ มีการถ�ายเทคนท่ีมีผลงานตํ่า ปฏิเสธการพัฒนา 
ออกจากระบบ การมอบหมายให4ส�วนราชการมีอิสระการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย&ในการกําหนด
ตําแหน�งและงบประมาณ เพ่ือส�งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการเพ่ือใช4กําลังคนอย�าง
คุ4มค�าเพ่ือก�อให4เกิดกับประเทศส�วนรวม  
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  การกําหนดให4นําหลักการบริหารกิจการบ4านเมืองท่ีดี (Good Governance) เปBน
แนวทางการบริหารราชการโดยบังคับใช4ในรูปพระราชกฤษฎีกาว�าด4วยหลักเกณฑ&และวิธีการบริหาร
กิจการบ4านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีเปBนการสร4างความเปลี่ยนแปลงหน�วยงาน องค&การ สถาบันของรัฐ
อย�างรุนแรง เปBนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการบริหารกิจการบ4านเมืองไปสู�การประยุกต&ใช4วิธีการบริหารธุรกิจ 
ด4วยการนําหลักการวัดและวิธีการประเมินผลท้ังในองค&การและระดับบุคคลมาประยุกต&ใช4 ให4ส�วนราชการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ การจัดต้ังศูนย&นําร�องเพ่ือ
บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ การขยายการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งในประเทศและ
ต�างประเทศ      

   เม่ือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีครั้งท่ีสองในวันท่ี 9 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 เปBนความเปลี่ยนแปลงหน�วยงาน องค&การ สถาบันภาครัฐต�อเนื่องจากการดํารงตําแหน�ง
ครั้งแรกระหว�าง พ.ศ. 2544 ถึง 2548 มีการประกาศใช4แผนการบริหารราชการแผ�นดินระหว�าง พ.ศ. 
2548 ถึง 2551 นับเปBนครั้งแรกท่ีมีการจัดทําแผนรองรับการทํางานตลอดช�วงเวลาการดํารงตําแหน�ง
ของรัฐบาล ตามเจตนารมณ&ของคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีมีต�อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 และแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 เพ่ือให4การบริหารราชการแผ�นดินชัดเจนและเปBนระบบ นับเปBนนวัตกรรมทางการบริหาร
ท่ีสําคัญเพ่ือสร4างความเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ�นดิน องค&ประกอบของแผนการบริหาร
ราชการแผ�นดิน ประกอบด4วย เป{าหมายเชิงยุทธศาสตร& ตัวชี้วัด กลยุทธ&หลัก และเจ4าภาพ (ปรีชา 
วัชราภัย และปLทมา สุขสันต&, 2548: 295)      

  ความคิดการปฏิรูประบบราชการท่ีเปBนไปอย�างต�อเนื่อง (on-going process) ท่ีมา
จากปLจจัยภายใน (internal force) และปLจจัยภายนอก (external force) นําไปสู�การออก
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2545 สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ท่ีกําหนดให4มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตาม
มาตรา 71 เพ่ือรับผิดชอบการปฏิรูประบบราชการอย�างต�อเนื่อง ทําให4ภายหลังสํานักงานเสนอแผน
ยุทธศาสตร&การพัฒนาระบบราชการไทยเพ่ือกําหนดทิศทางของระบบราชการ ท่ีมุ�งสู�เป{าหมายเดียวกัน 
ความเปBนเลิศของระบบราชการมีหลักการสําคัญ คือ การบริหารราชการเพื่อประโยชน&สุขของ
ประชาชน เท�ากับสนองตอบความต4องการของตลาดของผู4บริโภค ไม�เปBนตลาดของผู4ผลิตหรือระบบ
ราชการเหมือนในอดีต เปBนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ�นดินฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
2545 ท่ีมุ�งเน4นการบริหารกิจการบ4านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ทําให4มี
การกําหนดยุทธศาสตร&การพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย (พ.ศ. 2546-2550) แผนยุทธศาสตร&
การพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาระบบ
ราชการของประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2561) ท่ีอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 



163 
 

2556 ท่ีมีวิสัยทัศน&ท่ีสําคัญ คือ ระบบราชการไทยมุ�งเน4นพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชน และรักษา
ผลประโยชน&ของประเทศชาติภายใต4หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ4านเมืองท่ีดี ยกระดับขีด
ความสมรรถนะไปสู�ความเปBนเลิศ บูรณาการ และเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสานการทํางาน
กับทุกภาคส�วน สร4างความโปร�งใส ต�อต4านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให4เปBนท่ีน�าเชื่อม่ันและ
ศรัทธาของประชาชน นําไปสู�การกําหนดยุทธศาสตร& (เฉลิม ศรีผดุง และอิศเรศ ศันนีย&วิทยกุล, 2556: 
1-32 – 1-33) 

  ลักษณะสําคัญของการปฏิรูประบบราชการท่ีถือกําเนิดนับต้ังแต�สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีต�อเนื่อง ประกอบด4วย (เฉลิม ศรีผดุง และอิศเรศ ศันนีย&วิทยกุล, 2556: 1-
30 – 1-31) ประการแรก การมุ�งเน4นการทํางานเปBนทีม ท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ ท่ีสําคัญ 
คือ การจัดต้ังทีมประเทศไทย (Team Thailand) ที่ต�างประเทศ ท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ต�างประเทศ เพ่ือส�งเสริมศักยภาพองค&การ หน�วยงาน สถาบัน หรืออ่ืนใด ของภาครัฐให4เข4มแข็ง มี
เอกภาพเพ่ือบริหารงาน เพ่ิมพูนศักยภาพด4านการแข�งขันกับประเทศทั้งหลายอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประการที่สอง การปฏิบัติงานมุ�งเน4นองค&รวม บูรณาการ และการเพ่ิมการสร4าง
เครือข�ายการทํางานระหว�างหน�วยงาน แผนปฏิรูประบบราชการหรือการบริหารงานภาครัฐท่ีผนึก
กําลังเพ่ือผลักดันการปฏิรูประบบราชการเพ่ือบรรลุเป{าหมาย ประการท่ีสาม การเน4นความสําคัญของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ท่ีสําคัญ จาก
สํานักงานคณะกรรมการข4าราชการพลเรือน (ก.พ.) กับส�วนราชการอ่ืนท่ีร�วมกันวางระบบการจัดการท่ี
วัดผลการปฏิบัติงาน (Result-Based Management System: RBMS) ท่ีเปBนส�วนหนึ่งของการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิรูประบบราชการหรือการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือนํามาใช4ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส�วนราชการและข4าราชการอย�างเปBนรูปธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค&การ 
ประการท่ีสี่ การดําเนินการของส�วนราชการมีความเปBนมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับกับการแข�งขันท่ี
รุนแรงในโลกาภิวัตน& ท่ีสําคัญ คือ ก�อให4เกิดความร�วมมือระหว�างสํานักงานคณะกรรมการข4าราชการ
พลเรือนกับส�วนราชการอ่ืน เพ่ือพัฒนาระบบมาตรฐานสากลในประเทศไทย ทําให4การบริการภาครัฐ
รวดเร็ว เสมอภาค เปBนธรรม และประชาชนพึงพอใจในการบริการภาครัฐ ประการท่ีห4า การเน4นการ
กระจายอํานาจของส�วนราชการ ท่ีสําคัญ คือ การถ�ายโอนการบริการสาธารณะสู�องค&กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน การปรับปรุงหลักเกณฑ&การจัดสรรรายได4และเงินอุดหนุนแก�องค&กร การเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการควบคุมและการปฏิบัติงาน เปBนการส�งเสริม สนับสนุน อํานวยการ (facilitator) ท่ีเปBนการ
เริ่มต4นการกระจายอํานาจสู�ท4องถ่ิน เพ่ือให4บริการของรัฐส�งมอบสาธารณะ (Public Service Delivery) 
ให4กับประชาชน อย�างรวดเร็ว ท่ัวถึง และสนองตอบต�อตรงตามความต4องการของประชาชน “ระบบ
ราชการมีการปรับตัวเยอะพอสมควร มีมาตรฐานการทํางานใหม� มีการเกิดขึ้นของกระทรวงใหม�
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จํานวนหนึ่ง และทักษิณพยายามนําวิธีคิดแบบ CEO และการทํางานแบบบูรณาการเข4ามาใช4ในระบบ
ราชการด4วย” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) 

  การรัฐประหารของประเทศไทยในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 มีสาเหตุสําคัญ
ส�วนหนึ่งมาจากการปฏิรูปรัฐผ�านระบบราชการของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีนําไปสู�
ความขัดแย4งและการเผชิญหน4ากับกลุ�มท่ีมีแนวคิดปฏิเสธการปฏิรูปอย�างถอดรากถอนโคนและเร�งรีบ 
กลุ�มอนุรักษ&นิยม กองทัพ ชนชั้นนําส�วนหนึ่ง หรืออ่ืนใด แตกต�างจากการปฏิรูปนับต้ังแต�อดีตท่ีเปBนไป
อย�างค�อยเปBนค�อยไป สอดคล4องกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย มากกว�าการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ�ท่ีต�อเนื่องครั้งเดียว ทําให4ประชาชนจํานวนมากสนับสนุนการรัฐประหารช�วงแรก 
ภาพท่ีปรากฏจากการบริหารราชการแผ�นดินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และด4วย
ความคิดที่มุ�งเน4นการสนองตอบต�อความต4องการของประชาชนทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ท่ีเสนอภาพสองด4าน คือ การเปBนนักประชานิยมท่ีทะเยอทะยาน ท่ีมีนัยของการเปBน
เจ4าพ�ออุปถัมภ&ระดับประเทศ ท่ีอนุเคราะห&ประชาชนท้ังหลายด4ายความเมตตากรุณา และนักปฏิรูปรัฐ
ท่ีเข4มแข็ง สอดคล4องกับความเคลื่อนไหวระดับประเทศของกระแสโลกาภิวัตน&ทางด4านการเมือง คือ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเปBนเสรีประชาธิปไตย นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2530 ก�อกําเนิดเปBน
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือสถาปนานายกรัฐมนตรีท่ีเข4มแข็ง 
การเพ่ิมอํานาจทางการบริหารทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใช4อํานาจบริหารราชการ
แผ�นดินด4วยการนํานโยบายประชานิยมไปสู�การปฏิบัติ ทําให4เพ่ิมคะแนนนิยมจากประชาชน แม4มีการ
วิพากษ&วิจารณ&นโยบายประชานิยม นับต้ังแต�นโยบายหลักประกันสุขภาพ สามสิบบาทรักษาทุกโรค 
การพักหนี้ให4เกษตรกร กองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมือง ธนาคารประชาชน หนึ่งผลิตภัณฑ&หนึ่งตําบล 
แต�ท้ังหมดเปBนส�วนหนึ่งของวัตถุประสงค&และเป{าหมายของนโยบายท้ังหมด เท�ากับว�านโยบายประชานิยม
ลดทอนความเปBนนักปฏิรูปด4านอ่ืน ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 6 
กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548 ท่ีมีสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 377 คน จากท้ังหมดจํานวน 500 คน 
แสดงถึงภาพท่ีสอง ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีปรับเปลี่ยนประเทศไทยให4เปBน
รัฐสมัยใหม� หรือรัฐตลาดท่ีขับเคลื่อนท�ามกลางกระแสโลกาภิวัตน& การเปjดเสรีทางเศรษฐกิจและความ
เปลี่ยนแปลงด4านสังคมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะสมมติฐานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี คือ การบริหารงานท่ีมีแต�เดิม ปjดโอกาส กีดกัน หรืออ่ืนใด ของประเทศไทยท่ีมีต�อระบบทุน
นิยมโลก ประเทศท่ีก4าวหน4าทางเศรษฐกิจจําเปBนต4องปฏิรูปสถาบันให4สอดคล4องกับสภาพแวดล4อมใหม�
ท�ามกลางนานาอารยประเทศ เสมือนบรรษัทสมัยใหม�ท่ีมีระบบบริหารจัดการ การปฏิรูป การปรับเปลี่ยน 
การพัฒนา ให4สอดคล4องกับสภาพแวดล4อมตลอดเวลา จากสมมติฐานนําไปสู�การกําหนดกรอบการ
ดําเนินการเพ่ือประเทศไทยท่ีทันสมัย เปBนเครือข�ายท่ีทําให4ประเทศไทยทันสมัย (Kingdom of Thailand 
Modernization Framework: KTMF) ที่เสมือนเปBนวิสัยทัศน&ท่ีแสดงถึงความรู4 (Knowledge) 
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เทคโนโลยี (Technology) การจัดการ (Management) และการเงิน (Finance) จากการแถลง
โครงการการลงทุนต�อนักลงทุนต�างประเทศท่ีมีมูลค�ามากกว�า 1.8 ล4านล4านบาทใน พ.ศ. 2548 นําไปสู�
การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ที่เปBนอุปสรรคสําคัญต�อการลงทุน จากความเปBนอนุรักษ&นิยม  
ล4าหลัง เทอะทะ และอุ4ยอ4าย เพ่ือลดขจัดหรือทําให4ประเทศไทยพ4นจาการเปBนประเทศกับดักรายได4
ปานกลาง (Middle Income Trap) 

  ความเปลี่ยนแปลงของ“ระบบราชการในสมัยนั้นไม�มีบทบาทมากเหมือนในสมัยก�อน
หน4านี้ ท่ีคณะเทคโนแครตเปBนผู4เปลี่ยนแปลงและเปBนแกนนําในการพัฒนาประเทศ เพราะบทบาท
หลักในทางการเมืองอยู�ท่ีนักการเมือง ผู4เปBนผู4นําการตลาดของพรรคการเมืองและนโยบายพรรค
การเมือง” (ณัชชาภัทร อมรกุล,2560) การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ คือ“การได4ออกกฎหมายหลายฉบับ
เก่ียวกับเรื่องนี้ เช�น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 กําหนดให4มี
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (กพร.) ข้ึนมา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง. กรม 
พ.ศ. 2545, พระราชกฤษฎีกาว�าด4วยหลักการบริหารกิจการบ4านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปBนต4น” 
ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงเปBนวงกว4าง     

   ความคิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีเสนอต�อสาธารณะท่ีนําไปสู�
การปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ีสําคัญ มาจากสมมติฐานที่ว�า รัฐคือบริษัทที่นายกรัฐมนตรีเปBนประธาน
กรรมการบริหาร (Chief Executive Officers: CEOs) (ปราน, 2547: 223-233; Pasuk and Baker, 
2004: 101) เปBนตําแหน�งสูงสุดท่ีรับมอบอํานาจจากผู4ถือหุ4นหรือเปBนเจ4าของกิจการ ท่ีทําหน4าท่ีแต�งต้ัง
คณะผู4บริหารและตัดสินใจข้ันสุดท4ายของบริษัท สะท4อนถึงความคิดท่ีปราศจากการโต4แย4งในการ
บริหารกิจการบริษัท รัฐมนตรีทําหน4าที่เสมือนหนึ่งเปBนประธานกรรมการบริหารในกระทรวง 
ผู4ว�าราชการจังหวัดทําหน4าท่ีเสมือนหนึ่งเปBนประธานกรรมการบริหารในจังหวัด เอกอัครราชทูตทําหน4าท่ี
เสมือนหนึ่งเปBนประธานกรรมการบริหารในสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจําประเทศนั้น 
รากฐานทางความคิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาจากประสบการณ&ทางธุรกิจท่ีเปBน
เจ4าของกิจการนับต้ังแต�กิจการขนาดเล็กจากการทําภาพยนตร& ธุรกิจเคเบิลทีวี จนถึงชินคอร&ป ท่ีเปBน
เจ4าของธุรกิจขนาดใหญ� เปBนประธานกรรมการบริหารชินคอร&ป ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมท่ี
ใหญ�ท่ีสุดของประเทศไทย และจากหนังสือทางวิชาการท่ีสําคัญ คือ Thailand Company กับผู4นํา
แห�งอนาคตที่ รองศาสตราจารย& ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ& แต�ง นับเปBนแนวคิดท่ีสําคัญ (สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ&, 2544: 76-80; วิรัตน& แสงทองคํา, 2544)  

  ด4วยแนวคิดการสื่อสารการตลาดทางการเมือง และบทบาทผู4ปกครองท่ีใช4ระบบราชการ
เปBนเครื่องมือการบริหารเพ่ือเชื่อมตนเองกับประชาชน ทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
สั่งการให4อธิบายความคิดท่ีเปBนวิสัยทัศน& พันธกิจ หน4าท่ี และเป{าหมาย ท่ีมีต�อประชาชน นับต้ังแต�
กลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน หรืออ่ืนใด ลงสู�ประชาชน  หรือจากกระทรวง ทบวง กรม ลงสู�
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ปLจเจกบุคคล หรือจากบนลงล�าง ทําให4หน�วยงานทุกแห�งรับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ัง
จากภายในและภายนอก จากบุคคลท่ีสาม (Third party) ท่ีวัดเป{าหมายเบื้องต4นจากกลุ�ม มาจาก
สมมติฐานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ว�า การแข�งขันเปBนเครื่องมือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริการสาธารณะภาครัฐ เสมือนบริษัทท่ีมีการแข�งขันหรือท�ามกลาง
การแข�งขันเสมอ การกําหนดยุทธศาสตร&นับเปBนสิ่งสําคัญ ทําให4เป{าหมายการนําเสนอนโยบาย
เศรษฐกิจคู�ขนานท่ีเปBนวาระใหม� คือ การส�งเสริมความสามารถด4านการแข�งขันระหว�างบริษัทท่ีต้ังในเมือง 
กับการส�งเสริมเศรษฐกิจรากหญ4าด4วยการเปjดโอกาสหรือช�องทางให4คนชนบทสร4างธุรกิจและว�าจ4าง
ตนเอง มากกว�าการลดความยากจนในพ้ืนท่ีชนบท นับเปBนการเมืองแนวใหม�ในระบบทุนนิยมโลก 
วิธีการส�งเสริมธุรกิจชุมชนมาจากโครงการกองทุนหมู�บ4าน ธนาคารประชาชน และโครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑ&หนึ่งตําบล นับเปBนวิธีการขจัดความยากจนแตกต�างจากรัฐบาลก�อน นําไปสู�การสนับสนุน
ของคนชนบทอย�างกว4างขวางของพรรคไทยรักไทยนับต้ังแต�การเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2548 ต�อเนื่อง
ยาวนาน  

  การนําการบริหารธุรกิจมาใช4ในการบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานภาครัฐ การกําหนด
ยุทธศาสตร&การปฏิรูปภาครัฐ และการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจคู�ขนาน นับเปBนองค&ประกอบสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือระบบเศรษฐกิจแบบทักษิณ ท่ีแสดงถึงความเปBน
นายกรัฐมนตรี (Prime Ministerialization) การปกครองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
หรือทักษิณาธิปไตย ความเปBน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีมีต�อประเทศไทย หรือการทําให4
ประเทศไทยเปBนทักษิณ (Thaksinization of Thailand) ระบอบทักษิณ (Thaksin Regime) นับเปBน
แง�มุมท่ีสําคัญของการตลาดทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย 
(อะกิระ ซูเอะฮีโระ, 2558: 71-72) การปฏิรูประบบราชการ ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และ
พรรคไทยรักไทย จึงเปBน “การพยายามปฏิรูประบบบริหารราชการตามแนวทางการบริหารธุรกิจ เช�น 
การใช4ระบบผู4ว�าฯ CEO.” (ราม โชติคุต, 2560) เปBนต4น    

  การปรับเปลี่ยนตามแนวคิดที่เปBนแนวทางสู�การปฏิบัติ นําไปสู�การปกครองของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือทักษิณาธิปไตย (Thaksinocracy) ด4วยแนวคิดการตลาดทางการเมืองท่ี
เปBนปLญหาสําคัญสามประการ ประการแรก การทําการเมืองให4เปBนธุรกิจการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร แม4ว�านับต้ังแต�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายหลังเหตุการณ&วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
ท่ีก�อกําเนิดธุรกิจการเมืองร�วมสมัยที่ต�อเนื่องถึงปLจจุบัน แต�ธุรกิจการเมืองของนักการเมืองมีท้ังถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย เปjดเผยและเปBนความลับ การทําการเมืองให4เปBนธุรกิจ การเปBนธุรกิจ
การเมืองท่ีเปBนปLญหาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาจากการใช4จ�ายเงินเพ่ือการเลือกต้ังจํานวนมาก 
ท่ีสําคัญ จากการรณรงค&หาเสียง การกําหนดนโยบาย การกําหนดภาพลักษณ& และการวางตําแหน�ง
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ทางการตลาด เพ่ือการยอมรับ มากกว�านักการเมืองและพรรคการเมืองในอดีตท้ังหลาย แม4ไม�ทําธุรกิจ
ท่ีผิดกฎหมาย แต�ถอยห�างจากธรรมะและคุณธรรมตามสังคมประเพณีวัฒธรรมไทย  

  ประการท่ีสอง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค&ของการนําเสนอนโยบายต�อสาธารณชน จนทําให4
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง สู �ความสําเร็จของการนําโยบายไปสู�การปฏิบัติ ทําให4การจัด
องคาพยพ คือ ความเปลี่ยนแปลงระบบราชการ เพ่ือเปBนเครื่องมือสู�เป{าหมาย นับเปBนสิ่งสําคัญ ภาวะ
ผู4นําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นําไปสู�การรวมศูนย&อํานาจ เสมือนหนึ่งเปBนประธานกรรมการบริหาร 
แต�ความแตกต�างจากประธานกรรมการบริหารอื่นที่มีการกํากับและตรวจสอบจากผู4ถือหุ4น 
คณะกรรมการบริหาร ผู4ตรวจสอบบัญชี กลุ�ม หน�วยงาน องค&การ หรือสถาบันอ่ืน จากภายนอก 
สะท4อนจากการขาดความอดทนต�อการวิพากษ&วิจารณ&จากสาธารณชน นักวิชาการ สื่อมวลชน 
เจ4าหน4าท่ีองค&การพัฒนาเอกชน หรืออื่นใดจากภายนอก ทําให4เสมือนเปBนเจ4าของกิจการคนเดียว 
มากกว�าประธานกรรมการบริหาร (รังสรรค& ธระพรพันธุ&, 2548: 168-175) 

  ประการท่ีสาม การก�อตัวของเครือข�ายอุปถัมภ&จากญาติพ่ีน4องและพรรคพวก ท่ีสําคัญ 
คือ นายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ ท่ีดํารงตําแหน�งปลัดกระทรวงยุติธรรมนับต้ังแต�นายชวน หลีกภัย ดํารง
ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีช�วงท่ีสอง และดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2551 พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร 
ท่ีดํารงตําแหน�งผู4บัญชาการทหารบกใน พ.ศ. 2546 และผู4บัญชาการทหารสูงสุดใน พ.ศ. 2547 
พลตํารวจเอกเพรียวพันธุ& ดามาพงศ& พ่ีชายคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ดํารงตําแหน�งรองผู4บัญชาการ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ พลเอกอุทัย ชินวัตร ดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือนนักเรียน
นายร4อยท่ีเปBนเตรียมทหารรุ�น 10 และข4าราชการทหารและพลเรือนจํานวนหนึ่ง ก�อกําเนิดความ       
ไม�พอใจแก�ข4าราชการจํานวนหนึ่ง 

  ด4วยความคิดการบริหารธุรกิจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากการบริหาร ท่ีสําคัญ 
คือ บริษัท ชินคอร&ป จํากัด จากทางตรง คือ การออกหุ4นกู4มากกว�าการหาเงิน และทางอ4อม คือ การกู4ยืม
ผ�านธนาคาร นํามาสู�การบริหารงานท่ีสําคัญแตกต�างจากรัฐบาลท่ีผ�านมา คือ ความพยายามลดหนี้
สาธารณะจากต�างประเทศ และสัดส�วนหนี้สาธารณะต�อผลิตภัณฑ&มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 
Product: GDP) ท่ีลดลงเหลือน4อยกว�าร4อยละ 50 ขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติกําหนดที่ร4อยละ 60 ใน พ.ศ. 2547 และด4วยแนวคิดแบบอนุรักษ&นิยมของ
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณท่ีควบคุมการใช4จ�ายเข4มข4นเพราะรายได4ท่ีลดลงจํานวนมาก 
ทําให4การประมาณการตํ่ากว�าความเปBนจริงภายหลังการฟ��นฟูทางเศรษฐกิจทําให4เพ่ิมรายได4จํานวนมาก 
จากการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค�าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต มีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเอ้ืออํานวยต�อการเก็บภาษี ลดการรั่วไหลของภาษี จนเปBนงบประมาณส�วนเกินจนเปBน
งบประมาณส�วนเกิน แยกจากงบประมาณแบบปกติ ท่ีคณะรัฐมนตรีควบคุมในทางทฤษฎี หรือ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในทางปฏิบัติ  
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  ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด คือ การจัดการ
กับองค&การ หน�วยงาน หรือสถาบัน ท่ีทําหน4าท่ีกําหนดนโยบายสาธารณะ ท้ังนี้เพราะหน�วยงานสําคัญ
ท่ีมีบทบาทกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2500 ประกอบด4วย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักเศรษฐกิจการคลัง สํานักงบประมาณ 
และธนาคารแห�งประเทศไทย (Suehiro, 2007: 17, 22-29) ท่ีล4วนแล4วแต�มีบุคคลท่ีเปBนขุนนาง
นักวิชาการ (Technocrat) คนสําคัญ ท่ีสําคัญ คือ ดร. ป�วย อ๊ึงภากรณ& ดร. เสนาะ อุนากูล ดร. พิสิษฐ& 
ภัคเกษม ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล นายบดี จุลนานนท& ดร. อํานวย วีรวรรณ ดร. พนัส สิมะเสถียร ดร. อรัญ 
ธรรมโน ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล นายชาญชัย ลี้ถาวร นายบัณฑิต บุญยะปานะ นายมนูญ มุกประดิษฐ& 
นายสมใจนึก เองตระกูล  

  การจัดองคาพยพท่ีแสดงถึงความเปBนนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerialization) 
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มาจากการยกเลิกการประชุม
คณะรัฐมนตรีด4านเศรษฐกิจวันจันทร&ก�อนประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคาร แทนท่ีด4วยการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร& การจัดต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองจํานวนห4าคณะท่ีภายหลังเปBนเจ็ดคณะ 
มีรองนายกรัฐมนตรีเปBนประธานทุกคณะ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติยื่นเรื่องสู�คณะกรรมการกลั่นกรอง ก�อนนําเสนอต�อคณะรัฐมนตรีวันอังคาร ท่ีสําคัญ การยกเลิก
การบทบาทภาคประชาชนต�อประชาพิจารณ& แทนท่ีด4วยการสนทนาโดยตรงกับประชาชนผ�านรายการ
นายกทักษิณพบประชาชน ทุกวันเสาร& ระหว�างเวลา 8.00 ถึง 8.30 น. นับเปBนการสื่อสารโดยตรงกับ
ประชาชน เปBนการรายงานกิจกรรมทางการเมืองการปกครองท่ีทําตลอดหนึ่งสัปดาห& ท่ีสําคัญ เปBน
การถ�ายทอดความคิดและการตัดสินใจทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี 
และพรรคไทยรักไทย เสมือนหนึ่งเน4นความสําคัญมากกว�ารัฐสภาผ�านการประชุมสภาผู4แทนราษฎร 
เพ่ือยุติข4อจํากัดของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดให4รัฐบาลประกอบด4วย
รัฐมนตรีจํานวนไม�เกิน 36 คน ทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กําหนดให4มีตําแหน�งผู4ช�วยรัฐมนตรี ท่ี
พัฒนามาจากผู4ช�วยรัฐมนตรีประจํารัฐสภาของญ่ีปุน ประกอบด4วยสมาชิกพรรคไทยรักไทยและพรรค
ร�วมรัฐบาลอ่ืน ทําหน4าท่ีระหว�างรัฐมนตรีท่ีประกอบด4วยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกับรัฐมนตรีช�วยว�า
การกระทรวงกรณีท่ีมี กับข4าราชการชั้นผู4ใหญ�หรือขุนนางนักวิชาการ 

  การนําเสนอนโยบายสาธารณะสู�ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ิมจํานวนกว�าสมัยรัฐบาล 
นายชวน หลีกภัย จากจํานวน 95 เรื่องต�อครั้ง เปBนหนึ่งร4อยเรื่องต�อครั้ง แม4จํานวนนโยบายเพ่ิม
จํานวนหนึ่งแต�กลุ�ม หน�วยงาน องค&การ สถาบัน ท่ีทําหน4าท่ีนําเสนอนโยบายสาธารณะ ท่ีสําคัญ คือ 
คณะกรรมการกลั่นกรองท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีเปBนประธาน สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติท่ี
เปลี่ยนแปลงจากบทบาทนํา เปBนบทบาทตามจากการสั่งการของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
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เช�นเดียวกับกระทรวงการคลังที่เปลี่ยนแปลงจากบทบาทนํา เปBนบทบาทจากการปฏิบัติของ
คณะกรรมการท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีเปBนประธาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีการเชิญบุคคลจากบุคคล กลุ�ม 
องค&การ หน�วยงาน สถาบัน ท่ีเปBนทางการและไม�เปBนทางการเพ่ือร�วมประชุม ท่ีสําคัญ คือ คณะกรรมการ
ด4านเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทย ท่ีปรึกษาด4านนโยบายของนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษาด4านนโยบาย
ของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตรีที่เปBนประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง 
สมาชิกคณะกรรมการยุทธศาสตร& และบุคคลชั้นนําทางธุรกิจ  

  ระบบราชการท่ีล4าหลัง นับเปBนอุปสรรคสําคัญของการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากการมีหน�วยงานจํานวนมาก การขาดการประสานเชื่อมโยง
ระหว�างกัน การบริการสาธารณะท่ีเปBนปLญหา ท้ังท่ีระบบโลกเน4นการประหยัดต�อความเร็ว (economy 
of speed) มากกว�าการประหยัดต�อขนาด (economy of scale) ทําให4สั่งการให4ยุบคณะกรรมการ
ระดับประเทศจํานวนกว�า 300 ชุด จากจํานวนกว�า 600 ชุด มีการปรับปรุงโครงสร4างระบบราชการ
เพ่ือประสานเครือข�ายเพ่ือกําหนดให4มีขอบเขตเปBนเครือข�ายอย�างกว4างขวางตามวาระของรัฐบาลท่ี
กําหนด (ปราณ พิสิษฐเศรษฐการ, 2547: 291-308) การกําหนดการปฏิรูประบบราชการมาจากการ
คิดใหม� (Rethink) จากแนวคิดคิดใหม�ทําใหม� ท่ีเน4นการสร4างจิตสํานึกข4าราชการและวัฒนธรรม
องค&การใหม� ท้ังระหว�างข4าราชการ ข4าราชการประจํากับข4าราชการการเมือง และข4าราชการประจํา
กับประชาชน ความล4าหลังของระบบราชการตามความคิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นําไปสู�การ
กําหนดเครื่องมือใหม� (Retool) เปBนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช4ในการบริหารและการ
จัดการ จากการให4บริการเครือข�ายผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส& (e-Government) การกําหนดการออกแบบ
องค&การใหม� (Redesign) เปBนการกําหนดกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน และสถาบันตามวาระการทํางาน 
จากการกําหนดยุทธศาสตร& นโยบายสาธารณะ วิสัยทัศน& พันธกิจ เพ่ือนําไปสู�การแข�งขันระหว�างกัน  

  การปฏิรูประบบราชการของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เริ่มต4นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2545 จากการปรับโครงสร4างระบบราชการตามวาระแห�งชาติท่ีเปBนเป{าหมายของนโยบาย การเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานบุคคลท่ีเปBนการปกครองด4วยระบบคุณธรรม (meritocracy) มากว�าระบบอุปถัมภ& 
และการปรับปรุงการบริการประชาชนตามแผนการสี่ป�ของหน�วยงาน ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงจาก
กระทรวงจํานวน 14 กระทรวง เปBนจํานวน 20 กระทรวง จากกรมจํานวน 125 กรม เปBนจํานวน 156 
กรม แสดงถึงการขยายตัวของหน�วยงานของระบบราชการท่ีเพ่ิมจํานวน เพ่ือแก4ปLญหาความไม�พอใจ
ของข4าราชการท่ีมีจํานวนกรมจํากัด กับการสร4างหน�วยงาน องค&การ สถาบันใหม�เพ่ือให4สอดคล4องกับ
ยุทธศาสตร&และวาระของประเทศ เพราะหน�วยงาน องค&การ สถาบันเดิม มีมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ (Standard Operation Procedures: SOPs) เดิม ทําให4เปBนอุปสรรคต�อการขับเคลื่อนวาระ
ยุทธศาสตร&และนโยบาย เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติตามแนวคิดการตลาดทางการเมืองด4วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน นําไปสู�การจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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(ก.พ.ร.) ใน พ.ศ. 2545 เพ่ือลดข้ันตอนหรือเวลาการปฏิบัติการบริการประชาชนลงไม�น4อยกว�าร4อยละ 
30 ถึง 50 นําไปสู�การกําหนดแนวคิดการกําหนดแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาระบบราชการไทย ระหว�าง 
พ.ศ. 2546 ถึง 2550 ท่ีมาความคิดมาจากสํานักบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม�ท่ีเปBนภาษาอังกฤษและ
พัฒนามาจากยุโรปและออสเตรเลีย มาใช4ท่ีกําหนดเป{าหมายหลักสี่ประการ ประกอบด4วย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548ก: 11) (1) การปฏิรูปบทบาทและขนาดภาครัฐ ท่ีสําคัญ 
จากการบริการด4วยระบบอิเลคทรอนิกส& ความเชื่อมโยงงานบริการ การลดขนาดองค&การ (2) การสร4าง
ความเปBนประชาธิปไตยในการปฏิบัติราชการ ท่ีสําคัญ คือ การมีส�วนร�วมของประชาชนตรวจสอบ     
ผลการดําเนินการ (3) การปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะให4สอดคล4องกับความต4องการของ
ประชาชน  และ (4) การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข4าราชการ ท่ีสําคัญ คือ โครงการ I am ready ท่ี
ย�อมาจาก Integrity Acviveness Morality Relevency Efficiency Accountability Democracy 
and Yield (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548ก: 57-58) ควบคู�กับแผนพัฒนาขีด
ความสามารถการแข�งขันของประเทศท่ีมาจากแนวคิดโรงเรียนหรือสํานักธุรกิจ (Business School) 
ของสหรัฐอเมริกา ส�วนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ การเร�งรัดการปฏิรูประบบราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทําให4กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� ใน พ.ศ. 2548 ถึง 
2551 ขณะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง ด4วยการกําหนดให4
หน�วยงานกําหนดเป{าหมาย ยุทธศาสตร& ความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืน แผนรูปธรรมเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ และงบประมาณท่ีกําหนดในแผนระยะเวลาสี่ป� (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2548ข; สํานักงบประมาณ, 2549) ก�อให4เกิดผลกระทบอย�างกว4างต�อระบบ
ราชการและข4าราชการ    

  ด4านการบริหารงานบุคคล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาล เพ่ิมอํานาจรัฐมนตรี
เพ่ือโยกย4ายอธิบดี เพ่ิมอํานาจปลัดกระทรวง การโยกย4ายข4าราชการประจําปฏิบัติแตกต�างจากธรรม
เนียมปฏิบัติของระบบราชการนับต้ังแต�อดีตเกือบท้ังหมด ท่ีเน4นการคัดเลือกบุคคลภายในเพ่ือเลื่อน
ข้ันเลื่อนตําแหน�ง (from within) มากกว�าบุคคลภายนอก (from without) ทําให4มีการแต�งต้ัง
โยกย4ายข4ามกระทรวง ทบวง และกรม ท่ีสําคัญ คือ นายจักรมณฑ& ผาสุกวนิช เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปBนปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม นายอําพล กิตติอําพล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& เปBนเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี นายนริศ ชัยสูตร อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& เปBนผู4อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
การแต�งต้ังบุคคลท่ีโยกย4ายตําแหน�งระดับอธิบดีล4วนแล4วแต�เปBนบุคคลท่ีมีความรู4ความสามารถ แต�
เกือบท้ังหมดในตําแหน�งท่ีสําคัญ ล4วนแล4วแต�มีความสัมพันธ&กับพรรคไทยรักไทย การเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหน�งโยกย4ายแต�งต้ังข4าราชการจํานวนมากก�อให4เกิดผลกระทบอย�างกว4างขวาง ต�อระเบียบปฏิบัติ
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หรือแบบแผนท่ีเคยปฏิบัติต�อเนื่องมาก ความสัมพันธ&ภายในกระทรวง ทบวง กรม ข4าราชการ บุคคลท่ี
เลื่อนขั้นโยกย4ายตําแหน�งที่สูงกับบุคคลที่พลาดหวังหรือพ4นหรือโยกย4ายจากตําแหน�ง ก�อให4เกิด
ความรู4สึกต�อต4านอย�างรุนแรงและกว4างขวางในข4าราชการระดับสูงส�วนหนึ่ง (Nakarin 2008) 
  ด4านงบประมาณ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาล สั่งการให4สํานักงบประมาณ
กําหนดระบบงบประมาณแบบมุ�งเน4นผลงานตามยุทธศาสตร& (Strategic Performance Base Budgeting 
System: SPBBS) แทนระบบงบประมาณแบบแผนงาน (ปราณ พิสิษฐเศรษฐการ, 2547: 324-325) 
สาระสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุ�งเน4นผลงานตามยุทธศาสตร& ประกอบด4วย การเน4นงบประมาณ
ความเปBนอิสระขององค&กรปกครองส�วนท4องถ่ิน การจัดสรรงบประมาณตามวาระหรือพ้ืนฐานจากวาระ 
(Agenda-based) มากกว�าการจัดสรรงบประมาณตามพ้ืนฐานจากหน4าท่ี (Function-based) และ
การนําเสนองบประมาณมาใช4ของหน�วยงานแต�ละหน�วยงานให4สอดคล4องกับวาระการดํารงตําแหน�ง
ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กําหนดให4หน�วยงานราชการท้ังหมดปฏิบัติตามหลักการ และแสดง
ความสําคัญของโครงการท่ีสอดคล4องกับยุทธศาสตร&ของประเทศ แบ�งออกเปBนสี่ด4าน ประกอบด4วย 
(1) งบประมาณด4านการบริหารราชการแผ�นดินหรือหรืองบประมาณบริการภาครัฐหรืองบประมาณ
ท่ัวไป (งานบริการสาธารณะ การป{องกันประเทศ การรักษาความเปBนระเบียบเรียบร4อยและความสงบ
ภายในประเทศ ความม่ันคง) (2) ด4านเศรษฐกิจ (ท่ีสําคัญ คือ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การคมนาคม การขนส�ง การพลังงาน) (3) ด4านงานบริการชุมชนและสังคม (ท่ีสําคัญ คือ การศึกษา 
การสาธารณสุข การประกันสังคม การศาสนา การเคหะ) และ (4) ด4านอ่ืนท่ีประกอบด4วย รายจ�าย
เบ็ดเตล็ดอ่ืน และจําแนกประเภทไม�ได4 ด4วยระบบงบประมาณแบบมุ�งเน4นผลงานตามยุทธศาสตร& ทําให4
งบประมาณด4านการป{องกันประเทศลดลง จากร4อยละ 8.9 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2543 เหลือจํานวน
ร4อยละ 6.3 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2549 เพราะการสิ้นสุดของสงครามเย็น การพังทลายของสังคม
นิยมคอมมิวนิสต& และการเผชิญหน4ากับการแข�งขันทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลก ตามแนวคิด
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ย�อมเปBนปLญหาและสร4างความไม�พอใจกับทหาร นับเปBน
สาเหตุทีสําคัญประการหนึ่งท่ีนํามาสู�การรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 ตรงข4ามกับงบประมาณด4าน
สวัสดิการสังคมท่ีเพ่ิมจํานวนมาก จากร4อยละ 5.4 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2543 เหลือจํานวนร4อยละ 
7.0 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2549 เพราะมีความเหมาะสมกับประเทศที่มีรายได4ปานกลาง ตาม
ความคิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทําให4นําระบบประกันสุขภาพถ4วนหน4าและระบบ
บํานาญระดับประเทศมาใช4 เทียบเคียงกับประเทศท่ีก4าวหน4า หรือประเทศท่ีพัฒนาแล4ว การคงท่ีของ
งบประมาณด4านเศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลลดการลงทุนภาครัฐ และเพ่ิมการลงทุนภาคเอกชนผ�านตลาดหุ4น 
จากการกําหนดนโยบายทางยุทธศาสตร&ท่ีตั้งข4อบังคับเข4มงวดจากการกู4ยืมเงินจากต�างประเทศภาครัฐ
และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีทํากําไร (อะกิระ ซูเอะฮีโระ, 2558: 102) 
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  ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของงบประมาณรายจ�ายประจําป�สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี คือ การลดลงของงบประมาณแผ�นดินของกระทรวงแต�ละกระทรวง จากร4อยละ 80.3 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2542 เหลือเปBนจํานวนร4อยละ 65.9 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2549 และการเพ่ิม
จํานวนของงบกลาง หรืองบกลางและกองทุนหมุนเวียน จากร4อยละ 9.3 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2542 
เปBนจํานวนร4อยละ 18.8 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2549 เพราะเปBนงบประมาณที่รัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติ ทําให4ขยายขอบเขตจากเดิมท่ีเปBนการออกแบบพิเศษเพ่ือภารกิจพิเศษ 
จําเปBนเร�งด�วน ส�วนเกิน หรืออ่ืนใด ท่ีสําคัญ คือ การเสด็จต�างประเทศของพระราชวงศ& ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเกษียณอายุราชการของข4าราชการก�อนกําหนด ค�าใช4จ�ายอ่ืนท่ีสําคัญสองประเภท คือ 
บําเหน็จบํานาญข4าราชการ และโครงการพัฒนาท4องถ่ินฉุกเฉิน เพ่ือเปBนเครื่องมือสนับสนุนฐาน
คะแนนเสียงในชนบท (จรัส สุวรรณมาลา 2538; อะกิระ ซูเอะฮีโระ, 2558: 103) เปBนการเพ่ิม
ยุทธศาสตร&จากนโยบายสาธารณะ แผน ท่ีกําหนด สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีสําคัญ 
คือ นโยบายกองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมืองท่ีเปBนการใช4หนี้คืนธนาคาร การส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) เงินสํารองเพ่ือการฟ��นฟูเศรษฐกิจ 
การพัฒนาขีดความสามารถด4านการแข�งขันของประเทศ แผนยุทธศาสตร&การพัฒนากลุ�มจังหวัด 
ตัวอย�างท่ีสําคัญ คือ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า สามสิบบาทรักษาทุกโรค ท่ีงบประมาณส�ง
เข4ากองทุนอิสระและกองทุนหมุนเวียน ไม�ใช�กระทรวงสาธารณสุข ด4วยกลยุทธ&ทางการบริหารและ
การตลาดท่ีเหนือชั้น ทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลดความสําคัญของขุนนางนักวิชาการ 
ข4าราชการ และกระทรวงด4านเศรษฐกิจท่ีสําคัญลง ความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนทําให4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี สั่งให4สํานักงบประมาณต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติ
งบประมาณฉบับ พ.ศ. 2502 เพ่ือให4สอดคล4องกับความเปลี่ยนแปลงท่ีกําหนดการจัดสรรงบประมาณ
ตามวาระหรือพ้ืนฐานจากวาระ เปBนระบบงบประมาณแบบมุ�งเน4นผลงานตามยุทธศาสตร& แต�การปฏิบัติ
ล4มเหลวเพราะเกิดการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 (อะกิระ ซูเอะฮีโระ, 2558: 107) 
ส�วนงบประมาณด4านงานบริการชุมชนและสังคม ที่สําคัญ คือ ด4านการสาธารณสุข คือ โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า สามสิบบาทรักษาทุกโรค ท่ีมีมูลค�าจากจํานวน 22 พันล4านบาท ใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2545 เปBนจํานวน 27 พันล4านบาท ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2546 เปBนจํานวน 30 
พันล4านบาท ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2547 เปBน 36 พันล4านบาท ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2548 เปBนจํานวน 
40 พันล4านบาท ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2549 (อะกิระ ซูเอะฮีโระ, 2558: 107)  

  การปฏิรูประบบราชการภายหลังการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร นับต้ังแต� พ.ศ. 2545 เปBนความเปลี่ยนแปลงของระบบราชการท่ีสําคัญนับต้ังแต�สมัยจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต& ท่ีส�งผลให4อพคายพเคลื่อนไปสู�การตอบสนองต�อประชาชนในฐานะผู4รับบริการและผู4บริโภค 
บนพ้ืนฐานแนวคิดการจัดการหรือการบริหารธุรกิจ นับเปBนการพัฒนาการบริหาร (Administrative 
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Development) ท่ีสําคัญ แต�เบื้องลึกเปBนการรวมศูนย&อํานาจท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแสดงหลักท่ี
เสมือนเปBนผู4บริหารสูงสุดของบริษัท ส�งผลให4เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีส�วนหนึ่งตอบสนองต�อสาธารณะ 
แต�อีกส�วนหนึ่งสนองตอบต�อผู4ครองอํานาจทางการเมืองท่ีมาจากอํานาจทางเศรษฐกิจขณะนั้น ทุนจึง
นับว�ามีบทบาทสําคัญต�อการขับเคลื่อนเข4าสู�อํานาจ และใช4อํานาจผ�านระบบราชการท่ีเปBนเครื่องมือ
ภาครัฐหรือสาธารณะท่ีสําคัญสู�ประชาชน เพราะการสร4างการยอมรับจากประชาชนเท�ากับทําให4การ
กลับมาครองอํานาจรัฐผ�านกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสําคัญ คือ การเลือกต้ัง มี
ความชอบธรรม ส�งผลต�อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช4อํานาจอย�างเบ็ดเสร็จ  
 2.6 ประชาสังคม 

  ชัยชนะของการเลือกต้ังในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ของพรรคไทยรักไทย นํามา
สู�การจัดต้ังรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2544 ทําให4รัฐบาลให4
ความสําคัญกับกลุ�มผลประโยชน&และกลุ�มกดดันหลายกลุ�ม ในกรณีกลุ�มนักธุรกิจ รัฐบาลให4ความสําคัญ
กับกลุ�มธุรกิจในการนําเสนอนโยบายในการแก4ปLญหาทางเศรษฐกิจ ส�วนกลุ�มเกษตรกรและคนชนบท 
รัฐบาลให4ความสําคัญกับกลุ�มผลประโยชน&ในช�วงแรกด4วยการเปjดพ้ืนท่ีในการเจรจาและเน4นการมีส�วนร�วม 
แต�หลังจากท่ีรัฐบาลมีความเข4มแข็ง รัฐบาลเริ่มจํากัดบทบาทของกลุ�มเกษตรกรและคนชนบท และทํา
ให4ภาพลักษณ&ขององค&การพัฒนาเอกชนเปลี่ยนแปลงไป (ประภาส ปj�นตบแต�ง, 2547: 64-65) ส�วน
กลุ�มกรรมกรและผู4ใช4แรงงาน แม4ว�ารัฐบาลจะใช4หนี้สินกับกองทุนการเงินระหว�างประเทศแล4ว แต�
รัฐบาลยังคงดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย�างต�อเนื่อง ทําให4ได4รับการคัดค4านจากสมาชิกกลุ�มผลประโยชน&
เหล�านี้เปBนอันมาก ส�วนกลุ�มนิสิตนักศึกษายังคงมีบทบาทอย�างจํากัด เพราะสภาพแวดล4อมท่ีเปลี่ยนแปลง
เปBนวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ทําให4นักศึกษาจํานวนมากมีความสนใจทางการเมืองน4อยลง 

  การครองอํานาจทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยท่ีมีฐานอํานาจทางเศรษฐกิจท่ี
เปBนทุนผูกขาดก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ&ระหว�างรัฐกับประชาสังคมเปBนรูปแบบหนึ่ง 
จากรัฐตลาดท่ีมีประชานิยมบนพ้ืนฐานแนวคิดการตลาดทางการเมืองเปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4รัฐบาล
พยายามเข4าถึงและสนองตอบต�อความต4องการของกลุ�ม องค&การ มูลนิธิ สมาคม สหภาพ สถาบัน 
หรืออ่ืนใด ท่ีเน4นการแก4ปLญหาเฉพาะด4าน เฉพาะจุด บางประเด็น ไม�ครอบคลุมท้ังหมด อาศัยตัว
แสดงท่ีสําคัญ คือ นายกรัฐมนตรี รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย นโยบายสาธารณะท่ีเปBนนโยบาย
ประชานิยม การทํางานเชิงรุก ผ�านกลยุทธ&การตลาดทางการเมือง เพ่ือลดกระแสต�อต4าน การชุมนุม
เรียกร4อง และเปBนการสร4างคะแนนนิยม นับเปBนวิธีการท่ีสําคัญช�วงแรก และการใช4มาตรการท่ี
เด็ดขาดเพ่ือจัดการกับผู4ท่ีไม�ยอมรับหรือปฏิเสธนโยบายและวิธีการของรัฐบาลช�วงหลัง 
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  เปBนท่ีน�าสังเกตว�าแม4 “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เปBนรัฐธรรมนูญที่ยอมรับและให4
บทบาทกับประชาสังคมอย�างที่ไม�เคยปรากฏมาก�อน แต�อย�างไรก็ดีแนวทางการบริหารงานของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ กลับไม�ให4ความสําคัญกับภาคประชาสังคมอย�างท่ีควรจะเปBน จุดจบคือ ทักษิณถูก
ต�อต4านจากภาคประชาสังคมอย�างหนักหน�วง” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) 

  กลยุทธ&ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีสําคัญ คือ การเดินทางพบปะประชาชนผู4ออก
เสียงลงคะแนนโดยตรง ท่ีเสมือนหนึ่งเปBนบุคคลธรรมดาท่ัวไปเพ่ือรับฟLงรับทราบปLญหา แตกต�างจาก
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจํานวนมากท่ีรับฟLงปLญหาผ�านโครงสร4างระบบราชการ ส�งผลต�อปLจจัย
ทางจิตวิทยาของประชาชนผู4ออกเสียงคะแนนท่ีทําให4ถูกมองว�าไม�ได4ทอดท้ิงประชาชน เพราะประชาชน       
ผู4ออกเสียงลงคะแนนจํานวนมากมีปLญหาความยากจนและขาดโอกาสในความสัมพันธ&เชิงโครงสร4าง
เศรษฐกิจการเมืองของการใช4อํานาจ ความสัมพันธ&ที่ขัดแย4งเกี่ยวกับอํานาจและสิทธิในการเข4าถึง
ทรัพยากร และความสัมพันธ&ด4านการเคลื่อนไหวของอํานาจ ท่ีนํามาสู�กระบวนการทางสังคมท่ีสร4าง
และนิยามความหมาย การต�อรองเก่ียวกับความชอบธรรมในการเข4าถึงทรัพยากร (โสภารัตน& จารุสมบัติ, 
2548: 259) ด4วยวิธีการท้ังการรับฟLงปLญหาด4วยตนเอง การซักไซ4ไล�เลียงลําดับปLญหาทุกมิติให4ครบถ4วน
หรือให4มากท่ีสุด การรับประทานอาหารร�วมกับแกนนํา การเสนอทางออกเพ่ือเปBนทางเลือกสําหรับ
การแก4ปLญหา นับเปBนวิธีการท่ีสําคัญของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีเปBนผสมผสานระหว�างภาวะผู4นํา
ของการบริหารธุรกิจเสมือนหนึ่งดํารงตําแหน�งเปBนประธานประธานกรรมการบริษัท แล4วจึงสั่งการให4
ข4าราชการ หน�วยงานราชการ ระบบราชการ ในฐานะผู4นํานโยบายไปปฏิบัตินํานโยบายไปปฏิบัติใน
กรณีท่ีสามารถทําได4เลย การจัดต้ังคณะทํางาน คณะกรรมการ คณะบุคคล เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
เพ่ือนําเสนอต�อนายกรัฐมนตรีให4วินิจฉัยตัดสินใจในกรณีท่ีเปBนปLญหาท่ีสลับซับซ4อน และการนําเรื่อง
เข4าสู�ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเปBนข้ันตอนสุดท4ายในกรณีท่ีต4องอาศัยกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีรองรับ ตัวอย�างท่ีสําคัญ คือ กรณีสมัชชาคนจน ท่ีเปBนปLญหายืดเยื้อและหมักหมม
เปBนเวลาหลายป� ภายหลังการรับตําแหน�งนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เดินทางไปพบปะ
ประชาชนท่ีเปBนสมาชิกสมัชชาคนจนและรับประทานอาหารร�วมกัน และนําปLญหาสมัชชาคนจนเข4า
พิจารณาในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี มีการแต�งต้ังรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือรับผิดชอบ ภายหลังมีการเสนอ
ให4จัดต้ังคณะกรรมการร�วมระหว�างภาครัฐกับภาคประชาชนเพ่ือรับผิดชอบ ดูแล และแก4ปLญหาคน
ยากจน คนระดับล�าง คนชายขอบ หรือกลุ�ม องค&การ ของคนกลุ�มนี้ (นิตยาพร, 2544)   

  ด4วยกลยุทธ&ท่ีหลากหลายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก�อกําเนิดเปBนนโยบายพรรคสู�
การเปBนนโยบายของรัฐและเปBนนโยบายสาธารณะท่ีประกอบเปBนชุดของนโยบายนับต้ังแต�
หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า (สามสิบบาทรักษาทุกโรค) การพักหนี้ให4เกษตรกร กองทุนหมู�บ4านและ
ชุมชนเมือง ธนาคารประชาชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ& ท่ีสําคัญ คือ โครงการเอ้ืออาทรท้ังหลาย 
ส�งผลต�อคะแนนนิยมท่ีเพ่ิมสูงเปBนลําดับโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีห�างไกล ยากจน เปBนท4องถ่ินทุรกันดาร ท่ี
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ต�อเนื่องและยาวนาน ขณะเดียวกันย�อมเพ่ิมความสําคัญให4กับตัวแสดงทางการเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญ 
ท่ีสําคัญ คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีมีภาพลักษณ&ของความเปBนผู4นําท่ีนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชน รัฐบาลท่ีมีบทบาทต�อการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
และพรรคไทยรักไทยท่ีมีบทบาทและความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนส�งผลต�อจํานวนสมาชิกพรรคท่ีเพ่ิมข้ึน
เปBนจํานวนมาก  

  ขณะเดียวกันก็ลดความสําคัญของตัวแสดงในโครงสร4างระบบราชการท้ังหมด 
นับต้ังแต�หน�วยงานท่ีทําหน4าท่ีกําหนดนโยบายสาธารณะ ท่ีสําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ท่ีเคยเปBนหน�วยงานหลักในการวางแผนการพัฒนาประเทศด4านเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีสําคัญ สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท& และเคยถูกลดความสําคัญลงสมัยพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ ทําให4หน�วยงานส�วนกลางท้ังหลายท่ีเคยเปBนกลไกขับเคลื่อนประเทศ ลดเหลือการเปBน
หน�วยงานท่ีทําหน4าท่ีปฏิบัติ เช�นเดียวกับหน�วยงานการปกครองส�วนภูมิภาคท่ีตัวแสดงท่ีสําคัญท้ังผู4ว�า
ราชการจังหวัดและนายอําเภอต�างเปBนเครื่องมือของรัฐบาล ทําให4รัฐบาลมีอํานาจส�งผลต�อการแต�งต้ัง
โยกย4ายข4าราชการประจําระดับสูง ส�วนการปกครองท4องท่ี การตลาดทางการเมืองท่ีผ�านการสื่อสาร
ทางการเมืองอย�างมีประสิทธิภาพทําให4กํานันและผู4ใหญ�บ4านลดความสําคัญลง เพราะมีการเพ่ิมอํานาจ
ให4ประชาชนผ�านการจัดต้ังในรูปของคณะกรรมการ ท่ีสําคัญ ในการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ 
เท�ากับตัดตอนความสําคัญของโครงสร4างระบบราชการลง และเพ่ิมความสําคัญให4กับภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม แต�เปBนประชาชนและประชาสังคมท่ีเปBนผู4บริโภคทางการเมือง (political 
consumption) ท่ีรอรับบริการจากรัฐ เปBนผู4บริโภคท่ีมีส�วนร�วมท่ีมาจากการเร4าระดมจากภาครัฐ  

  ความสําเร็จของชุดของนโยบายสาธารณะของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ก�อให4เกิดผลกระทบต�อภาคประชาสังคมเปBนวงกว4าง เพราะส�งผลให4พรรคไทยรักไทยขยายขอบเขต
อํานาจ อิทธิพล ฐานคะแนนเสียง ออกอย�างกว4างขวาง  และกลายเปBนท่ีมาของนโยบายสาธารณะอ่ืน
ท่ีให4กับประชาชนผู4ออกเสียงลงคะแนนภายหลัง ชุดของนโยบายสาธารณะนับเปBนการเริ่มต4นการรณรงค&
หาเสียงรูปแบบใหม� จากเดิมท่ีใช4กลไกโครงสร4างจากระบบราชการด4วยการบังคับให4ต4องปฏิบัติตาม 
หรือระบบการเมืองแบบบังคับ (politics of coercion) ในระบอบอํามาตยาธิปไตย (bureaucratic 
polity) เปBนระบบการเมืองท่ีให4ผลตอบแทน หรือระบบการเมืองแบบยินยอมพร4อมใจ (politics of 
consent) ในระบบการเมืองแบบรัฐสภา (parliamentary polity) ในท่ีสุด 

  ผลท่ีตามมาคือความนิยมชมชอบของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทย
รักไทยท่ีสูงข้ึน ปLญหาการกดดันรัฐบาลลดลง (ธวัชชัย กตะศิลา, 2544: 8) ส�งผลให4กลุ�มผลประโยชน& 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ�มการเมืองภาคประชาชน เจรจากับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล 
และตัวแทนของรัฐบาลอย�างต�อเนื่อง นําไปสู�การลดความรุนแรงทางการเมืองเพ่ือบรรลุเป{าหมายลง 
ขณะเดียวกันผลสําคัญท่ีตามมา ก็คือ การลดบทบาทของกลุ�ม องค&การ สมาคม สมัชชา หรืออ่ืนใด ใน
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ฐานะตัวกลางท่ีเปBนตัวแทนของประชาชนลง เพราะรัฐบาลตัดตอนด4วยการเจรจาหรือสื่อสารโดยตรง
กับประชาชน เพ่ือดึงมวลชนเข4าเปBนส�วนหนึ่งของภาครัฐ เครือข�าย และพันธมิตรของพรรคไทยรักไทย 
ท่ีจะนําไปสู�การเปBนฐานอํานาจทางการเมือง ด4วยการจัดประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การเปjดโอกาสให4เข4าพบ การเดินทางไปเจรจา เปBนต4น กับการลดบทบาทของกลุ�มท่ีเปBนตัวกลาง
เพราะอาจเปBนปLญหาและอุปสรรคท่ีมีความขัดแย4งจนกลายเปBนการเผชิญหน4าและความรุนแรงทาง
การเมืองภายหลัง นับเปBนเวลาเดียวกับท่ีความนิยมชมชอบรัฐบาลเพ่ิมข้ึน  

  แต�ความนิยมชมชอบของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข4ามภายหลังจากท่ีรัฐ
มีการใช4ความรุนแรงด4วยวิธีการท่ีตอบโต4กับประชาชนท่ีชุมนุมประท4วงจนเกิดปLญหาเกือบทุกภาค        
ท่ัวประเทศ ตัวอย�างท่ีสําคัญ คือ ประชาชนท่ีชุมนุมประท4วงท่ีกระบี่ การชุมนุมประท4วงจนเปBนการ
เผชิญหน4าระหว�างเจ4าหน4าท่ีของรัฐกับประชาชนผู4ชุมนุมประท4วงโครงการท�อก�าซไทย-มาเลเซียใน 
พ.ศ. 2545 ประชาชนท่ีชุมนุมประท4วงลําพูน สมาชิกสมัชชาคนจนที่มาชุมนุมประท4วงที่ทําเนียบ
รัฐบาลท่ีกรุงเทพฯ จนมีการเผชิญหน4าท่ีต4องขับไล� เปBนต4น ภายหลังจากท่ีรัฐบาลต4องการจัดการกับ
ประชาชนท่ีมาชุมนุมประท4วงมากกว�าหนึ่งครั้ง ผ�านมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบการท่ีเจ4าหน4าท่ีรัฐสมา
รถใช4มาตรการเด็ดขาดจัดการปLญหากับผู4ชุมนุม แม4การตลาดทางการเมืองเปBนท่ียอมรับและดึงมวลชน
ได4จํานวนหนึ่งหรือกลุ�มหนึ่งก็ตาม  

  ทัศนคติ มุมมอง ค�านิยม ความเชื่อ และมุมมองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ท่ีนําแนวคิดการบริหารธุรกิจมาอธิบายการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองมวลชน
ท่ีว�ากลุ�มประชาสังคมกลายเปBนตัวแทนหรือนายหน4าของภาคประชาชนย�อมนําไปสู�ความคาดหวังใน
การลดบทบาทภาคประชาสังคมลง เพราะเห็นว�าการเปBนตัวกลางในระบบการเมือง ไม�ก�อให4เกิด
ประโยชน&กับสาธารณชนแต�ประการใด (สยามรัฐ, 2546: 2) เท�ากับเปBนปรปLกษ&กับประชาชนจํานวนหนึ่ง
ท่ีมีความสัมพันธ&หรือเปBนฐานอํานาจให4กับกลุ�มประชาสังคมท้ังหลาย “ภาคประชาสังคมกลายเปBนคู�
ขัดแย4งกับรัฐบาลอันเนื่องมาจากเห็นไม�ตรงกันในเรื่องแนวทางการพัฒนา เช�น กรณีท�อก�าซไทย-
มาเลย&, โรงไฟฟ{าบ�อนอก-หินกรูด เปBนต4น” (ณัฐกร วิทิตานนท&, 2559) กล�าวอีกนัยหนึ่ง แม4ชัยชนะ
ของการเลือกต้ังในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ของพรรคไทยรักไทย นํามาสู�การจัดต้ังรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2544 ทําให4รัฐบาลเน4นกลุ�มผลประโยชน&หลายกลุ�ม รับฟLง
แนวทางแก4ปLญหาทางเศรษฐกิจจากกลุ�มธุรกิจ เปjดพ้ืนท่ีในการเจรจาและเน4นการมีส�วนร�วมช�วงแรก
กับกลุ�มเกษตรกรและคนชนบท แต�ภายหลังท่ีรัฐบาลเข4มแข็ง เริ่มจํากัดบทบาททําให4ภาพลักษณ&ของ
องค&การพัฒนาเอกชนเปลี่ยนแปลง แม4ภายหลังใช4หนี้สินกับกองทุนการเงินระหว�างประเทศแล4ว แต�
รัฐบาลยังคงดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทําให4กลุ�มกรรมกรและผู4ใช4แรงงานคัดค4าน ส�วนกลุ�มนิสิต
นักศึกษามีบทบาทจํากัด เพราะบริบทและสภาพแวดล4อมท่ีเปลี่ยนแปลงสนใจทางการเมืองลดลง 
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  การใช4อํานาจท่ีเปBนแนวทางอํานาจนิยมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย และพรรคไทยรักไทย ทําให4บุคคลสําคัญ แกนนํา 
และพันธมิตรเครือข�ายประชาสังคมจํานวนมากต�างถอยออกห�างจากการสนับสนุน ส�วนสําคัญ
ประการหนึ่งมาจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล ท่ีสําคัญ คือ นโยบายปราบปรามยาเสพติด 
ปราบปรามผู4มีอิทธิพล และการจัดระเบียบสังคม ท่ีนําไปสู�การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย�างกว4างขวาง 
ตัวอย�างสําคัญ คือ การกล�าวหาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู4เก่ียวข4องกับยาเสพติดจํานวนกว�า 
2,500 คน ท่ีเปBนข�าวไปท่ัวโลก การหายตัวของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความกับคู�กรณีท่ีเปBน
ฝ�ายตรงข4ามหรือปรปLกษ&กับรัฐ และภายหลังจากเหตุการณ&ปล4นป�นเม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ท่ี
ส�งผลให4เกิดปLญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย�างกว4างขวางตามมา จากการปฏิบัติการของเจ4าหน4าท่ี
ภาครัฐ ท้ังเหตุการณ&ท่ีมัสยิดกรือเซะ เหตุการณ&ตากใบ จังหวัดนาราธิวาส ล4วนแล4วแต�เปBนปLญหาท่ี
ส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ&ของรัฐบาล และการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล 

  บทบาทของสื่อมวลชนท่ีเปBนตัวกลางระหว�างรัฐบาลกับประชาชนในการให4ข4อมูล
ข�าวสารและวิพากษ&วิจารณ& เปBนท่ีเฝ{ามองจากรัฐบาลด4วยความหวาดระแวงจนนําไปสู�การกล�าวหาถึง
การแทรกแซงสื่อนบต้ังแต�โทรทัศน&สาธารณะ หนังสือพิมพ&ท่ีมีชื่อเสียง และวิทยุชุมชน ทําให4เปBน
ปLญหาต�อการวิพากษ&วิจารณ&รัฐบาล การจัดระเบียบสื่อสารมวลชนนับเปBนปLญหาของรัฐบาลท่ีกลายเปBน
ปLญหาอย�างมาก ภายหลังการถอดรายการโทรทัศน&ท่ีมีนายสนธิ ลิ้มทองกุล เปBนคู�สนทนาทางช�อง 9 
อสมท. ข4อวิพากษ&วิจารณ&ท่ีมากท่ีสุด คือ การแทรกแซงการทํางานของหนังสือพิมพ&ท่ีอาศัยงบประมาณ
การโฆษณาจากภาครัฐ มีการข�มขู� กดดัน ควบคุม แทรกแซง สั่งการ บงการ ครอบงํา เพ่ือให4
สื่อมวลชนยอมลดการวิพากษ&วิจารณ& การเปBนเครื่องมือ จนถึงการเปBนส�วนหนึ่งหรือกลไกหรือ
พันธมิตรกับรัฐบาล ด4วยการตรวจสอบการเสียภาษี รายได4 การกดดันข�มขู�เรื่องการโฆษณา การอํานวย
ความสะดวกจากภาครัฐและรัฐบาล ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงในสื่อขนานใหญ� มีการพ4นจาก
ตําแหน�งของบรรณาธิการหนังสือพิมพ&จํานวนหนึ่ง ความขัดแย4งท่ีสําคัญ คือ การกล�าวหา พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ีและครอบครัว ท่ีมีผลประโยชน&ทับซ4อน จนมีการฟ{องร4องเรียกค�าเสียหาย
ตามกระบวนการยุติธรรม (Bangkok Post, 2005: 4; นวลน4อย ตรีรัตน& และธานี ชัยวัฒน&, 2547: 
72-79; มติชน, 2548: 28) 

  ทัศนคติ มุมมอง ค�านิยม ความเชื ่อ และมุมมองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย ทําให4เปBนท่ียอมรับจากภาคประชาสังคมและประชาชน
อย�างกว4างขวางช�วงก�อนและระหว�างการเลือกต้ัง และภายหลังการเลือกต้ังเปBนช�วงเวลาหนึ่ง แต�
ปLจจัยเหล�านี้กลับกลายเปBนปLญหาและอุปสรรคสําคัญท่ีทําให4ภายหลังการได4อํานาจมีแนวโน4มเปBน
อํานาจนิยม ส�งผลต�อภาคประชาสังคมโดยตรง จนกลายเปBนความขัดแย4ง การเผชิญหน4า ด4วยวิธีการ
ทางกฎหมายและวิธิการอ่ืนท้ังการข�มขู� กดดัน ควบคุม แทรกแซง สั่งการ บงการ ครอบงํา ก�อให4เกิด
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ปLญหากับภาคประชาสังคมเปBนวงกว4าง นําไปสู�การกล�าวหาเรื่องผลประโยชน&ทับซ4อนจากการไม�เสีย
ภาษีของหุ4นชินคอร&ปใน พ.ศ. 2548 จนนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปBนวงกว4าง และสิ้นสุด
ด4วยการรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 

  ขณะเดียวกัน พัฒนาการของทุนนิยมที่ครอบรัฐทําให4แปลงสภาพจากผู4ออกเสียง
ลงคะแนนเปBนผู4บริโภคส�งผลต�อการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงของผู4ออกเสียงลงคะแนนในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร พ.ศ. 2548 ท่ีสัมพันธ&กับผลงานของรัฐบาลท่ีส�วนหนึ่งสะท4อนถึง
การตลาดทางการเมืองเพราะความต�อเนื่องการบริหารตามวัตถุประสงค&ของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพ่ือให4รัฐบาลมีเสถียรภาพและความต�อเนื่องในการบริหารราชการ แต�
กลับมีนัยของการขยายขอบเขตของอํานาจรัฐให4ครอบคลุมทุกส�วนในสังคม การแทรกแซงของอํานาจ
รัฐในชุมชนท่ีแฝงไว4ซ่ึงการหยิบยื่นผลประโยชน&ให4กับประชาชนมีผลต�อความอ�อนแอของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมท่ีกลายเปBนส�วนหนึ่งของระบบทุนนิยมใหม� ขณะเดียวกันมีส�วนสําคัญท่ีทําให4ประชาชน
ลดความรู4สึกความเปBนเจ4าของ (sense of belongingness) อันเปBนลักษณะสําคัญของประชาสังคม
ลง และมีนัยท่ีแสดงถึงความชะงักงันของการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากหญ4า ประชาธิปไตยแบบมี
ส�วนร�วม และประชาธิปไตยแบบเข4มข4นที่มีความสัมพันธ&กับการเมืองภาคประชาชนในอนาคตบน
เง่ือนไขความสัมพันธ&เชิงอํานาจสมัยใหม�หรือความสัมพันธ&ระหว�างรัฐกับสังคมสมัยใหม�ท่ีมีนัยต�อการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงหรืออ่ืนใดของอํานาจของรัฐ อันมีผลต�อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ทางตรง (Direct Democracy) และประชาธิปไตยทางอ4อมหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative 
Democracy) ท่ีมีรัฐสภาเปBนสถาบันหลักในกรณีประเทศไทยท่ีมาจากความล4มเหลวของการสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยทางตรงผ�านหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

  ดังนั้น การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดของประเทศไทย จากการเข4ามาของทุน
ขนาดใหญ�ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศเปBนวงกว4าง สอดคล4อง
กับแนวคิดท่ีว�า “ผู4นําแต�ละยุคแต�ละสมัยของประเทศไทย มีส�วนในการนํา “รูปแบบ” การวางรากฐาน
การสร4างความเชื่อต�างๆ ส�วนตัวมีความเชื่อว�า “สถานท่ีทางการศึกษา” มีส�วนหล�อหลอมความเชื่อ
ของผู4นําแต�ละยุค กล�าวได4ว�าถ4าผู4นําคนนั้น “จบการศึกษาจากต�างประเทศ” ประเทศนั้นย�อมมี
อิทธิพลไม�มากก็น4อยกับความเชื่อ การใช4ชีวิต ทัศนคติของบุคคลติดตัวกลับมา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรีฯ เคยศึกษาอยู�ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเปBนเวลานาน เคยกล�าวไว4ว�าอยากเห็น
เมืองไทยมีพรรคการเมืองเพียงสองพรรคใหญ� ท่ีต�อสู4และขับเคลื่อนทางนโยบายเหมือนท่ีสหรัฐฯ เพ่ือ
ประชาชนจะได4ตัดสินได4ง�าย ไม�เหมือนการเมืองไทยท่ีมีพรรคการเมืองจํานวนมาก ท้ังพรรคเล็ก พรรคกลาง 
พรรคใหญ�และใช4 “จํานวนตัวเลขของสมาชิกฯ” ท่ีได4รับการเลือกต้ังเปBนตัวกําหนดนโยบายท่ีขาด
ความเปBนเอกเทศ กล�าวคือ พรรคท่ีรวมตัวกันจํานวนมากก็ขาดซ่ึงสิทธ&ขาดในการขับเคลื่อนนโยบาย
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นั่นเอง การพยายามนํา “นโยบาย” มาเปBนจุดแข็งทางการเมือง จึงเปBนจุดเริ่มต4นอย�างแท4จริงของ 
การเข4าสู�รัฐตลาด เพราะเท�ากับว�ามีการให4ความเชื่อม่ัน นําเสนอสิ่งท่ีจับต4องได4 และได4ผลตอบรับกับ
มาคือฐานเสียงในอนาคต การเลือกต้ังในสมัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงเปBนความพยายามในการ
รวมพรรคขนาดเล็ก ขนาดกลางไว4ด4วยกันให4เกิดเปBนพรรคขนาดใหญ�และนําเสนอนโยบายท่ีชัดเจน 
จับต4องได4และผลักดันให4อีกฝ�ายเปBนฝ�ายตรงข4ามท่ีไม�มีทางร�วมสังฆกรรมทางการเมืองเหมือนในอดีต
ท่ีสุดท4ายแล4วพรรคการเมืองก็สามารถจับมือ สลับข้ัวอํานาจกันได4เพียงแค�ผลประโยชน&ลงตัว การเลือกต้ัง 
ระบบรัฐสภา จึงเปBนการผูกขาด โดยพรรคการเมืองขนาดใหญ�ตามความคิดของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตร ท่ีมองต4นแบบทางการเมืองจากประเทศสหรัฐฯ ในการสลายพรรคเล็ก มีพรรคใหญ�เพียงสอง
พรรคท่ีแข�งกันในเชิงนโยบาย พรรคไหนได4รับคะแนนและฉันทมติจากประชาชนก็ย�อมนํามาซ่ึงจํานวน
สมาชิกท่ีได4รับการเลือกต้ังจํานวนมากและผูกขาดระบบรัฐสภานั่นเอง” (กาลัญ วรพิทยุต, 2559) 

 
3. ผลกระทบจากการเปล่ียนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด  
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญ คือ การแพร�ขยายแนวคิดการจรรโลงประชาธิปไตย 
(Democratization) หรือการทําประชาธิปไตยให4เข4มแข็ง (Consolidating Democracy) นับเปBน
ท่ีมาของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
นับต้ังแต�แนวคิดการแยกอํานาจนิติบัญญัติและบริหารออกจากกันเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให4รัฐบาลและ
รัฐสภาทําหน4าท่ีอย�างสมบูรณ& ความพยายามสร4างความเข4มแข็งให4ฝ�ายบริหารหรือเปBนรัฐบาลท่ีมี
ความเข4มแข็งอันมีนัยต�อการแปรเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีท่ีเปBนหัวแถวในบรรดาบุคคลท่ีมีความเท�าเทียมกัน 
เปBนผู4บริหารสูงสุดในองค&การ เสมือนเปBนประธานบริษัทในภาคเอกชน การถือกําเนิดของพรรคไทยรัก
ไทยท่ีมีฐานรากมาจากการผนึกกําลังของกลุ�มทุนชาติหรือทุนข4ามชาติท่ีเติบโตในกระแสโลกาภิวัตน&
เปBนส�วนใหญ�และทุนท4องถ่ินท่ีมาจากนักการเมืองจากภูมิภาคผสมผสานระหว�างกัน เปBนการปฏิบัติท่ี
สอดคล4องกับบทบัญญัติตามโครงสร4างของระบบการเมืองใหม�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ทําให4พรรคไทยรักไทยมีความได4เปรียบเหนือพรรคการเมืองอ่ืน ภายหลังชนะการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยเปBนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลทําให4 พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ด4วยข4อจํากัดของการตรวจสอบและถ�วงดุลของฝ�ายค4าน
ท่ีมีพรรคประชาธิปLตย&เปBนแกนนําท่ีต4องมีคะแนนเสียงมากกว�าสองร4อยเสียงถึงสามารถเปjดอภิปราย
ไม�ไว4วางใจได4 ทําให4รัฐบาลบริหารราชการแผ�นดินตามนโยบายอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความชอบธรรม ไม�เผชิญปLญหาวงจรอุบาทว&ท้ังแบบเก�าท่ีเปBนรัฐประหารหรือแบบใหม�ท่ีนายกรัฐมนตรี
ต4องลาออกหรือยุบสภาผู4แทนราษฎรทําให4มีเอกภาพในการบริหารราชการแผ�นดิน มีการปรับ
คณะรัฐมนตรีจํานวนสิบครั้งเพ่ือเปBนการจัดวางคนให4ถูกต4องกับงาน (put the right man in the 
right job) และด4วยแนวคิดและวิธีการทางธุรกิจ ทําให4พรรคไทยรักไทยสามารถควบรวมกิจการกลุ�ม
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การเมืองและพรรคการเมืองอ่ืนอย�างง�ายดาย และด4วยเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดให4สมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรต4องสังกัดพรรคการเมืองภายใน 90 วันก�อนการลงสมัครรับเลือกต้ังทําให4กลุ�มการเมืองท้ังหลาย
ภายในของพรรคไทยรักไทยไม�สามารถมีการกระทําและปฏิสัมพันธ& (action and interaction) 
ในทางลบกับพรรคจนแยกออกเพ่ือต้ังพรรคการเมืองใหม�ตราบเท�าท่ีรัฐบาลมีผลงาน เพราะนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน4าพรรคอาจยุบสภาเพ่ือเปBนการแก4เกมการเมือง ทําให4นักการเมืองเหล�านี้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งไม�ทัน ขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มบทบาทของนักการเมืองรุ�นใหม�แทนกับ
นักการเมืองรุ�นเก�าท่ีมีความเด�นชัดแต�ท้ังหมดยุติลงภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 สภาพแวดล4อม 
ปLจจัย และบริบทท้ังหลาย ล4วนแล4วแต�เปBนการตอบคําถามว�าทําไม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงต4อง
จัดต้ังพรรคไทยรักไทยแทนท่ีพรรคพลังธรรมท่ีเคยเปBนหัวหน4าพรรคแต�เดิม ย�อมเปBนเพราะว�าการท่ี
ระบบการเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ�าน ไม�สามารถปฏิเสธนักการเมืองรุ�นเก�าได4 ขณะเดียวกันก็ต4องการ
นักการเมืองรุ�นใหม�ใหม�มีบทบาททางการเมืองท่ีส�วนหนึ่งมาจากการเลือกต้ัง การจัดต้ังพรรคไทยรักไทย
เปBนการจัดต้ังพรรคการเมืองในระบบการเมืองใหม� แต�จําเปBนต4องนํานักการเมืองรุ�นเก�าเข4ามา
ผสมผสานกับนักการเมืองรุ�นใหม�ในโครงสร4างใหม�ท่ีควบคุมนักการเมืองรุ�นเก�าไม�ให4มีพฤติกรรมทาง
การเมืองแบบเดิม ทําให4ประชาชนไม�เผชิญปLญหาเหมือนท่ีเคยมีในอดีต ขณะเดียวกันก็มีการถ�ายทอด
ความรู4สึกนึกคิดทางการเมืองของนักการเมืองรุ�นเก�าสู�นักการเมืองรุ�นใหม� อันมีนัยต�อการกล�อมเกลา
ทางการเมือง เพราะปLญหาสําคัญของนักการเมืองรุ�นใหม�คือการขาดรากฐานและรากเหง4าทางความคิดบน
พ้ืนฐานท่ีทุกสิ่งทุกอย�างมีท่ีมาท่ีไป เพราะนักการเมืองรุ�นใหม�จํานวนมากสําเร็จการศึกษาทางด4าน
บริหารธุรกิจทําให4ความคิดเชิงธุรกิจเปBนหลัก ขณะท่ีพรรคประชาธิปLตย&มีการกล�อมเกลาทางการเมือง
มาอย�างต�อเนื่องและยาวนานจนกลายเปBนสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญในการเมืองไทย และพรรค 
ไทยรักไทยเจริญรอยตามเพ่ือก4าวเข4าสู�ความเปBนสถาบันทางการเมือง (Political Institutionalization) 
ด4วยอาศัยเง่ือนไขและปLจจัยข4างต4นเปBนองค&ประกอบสําคัญ ขณะเดียวกัน ความเปBนสถาบันทางการเมือง
ทําให4พรรคประชาธิปLตย&ท่ีเสมือนหนึ่งเปBนองค&การระบบราชการ แม4มีการปรับตัวล�าช4า แต�จะทําให4
พรรคสามารถปรับตัวได4และมีส�วนในการจรรโลงระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันด4วยเง่ือนไขของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเปBนปLญหาและอุปสรรคท่ีทําให4พรรคการเมืองใหม�
ในแนวทางเดิมชนะการเลือกต้ัง 

 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด4วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ท่ีกํากับการกระทําขัดกันผลประโยชน&ของรัฐ เพราะห4ามนักการเมือง ข4าราชการ คู�สมรส 
บุคคลในครอบครัว ประกอบธุรกิจท่ีเปBนการผูกขาดตัดตอน หรือรับสัมปทาน เปBนคู�สัญญาในธุรกิจท้ัง
ทางตรงและทางอ4อม แต�บทบัญญัติไม�ได4รับการปฏิบัติอย�างจริงจัง ดังกรณี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท่ี
คณะกรรมการป{องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ปปช.) ชี้มูลว�ามีความผิดในการแจ4งบัญชี
ทรัพย&สินอันเปBนเท็จด4วยคะแนน 8 ต�อ 1 ใน พ.ศ. 2542 แต�ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม�มีความผิดด4วย
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คะแนน 8 ต�อ 7 ภายหลัง เมื่อนักธุรกิจใหญ�เข4ามามีอํานาจทางการเมืองเปBนนักการเมือง ทําให4
ประสานการทํางานระหว�างธุรกิจกับการเมือง ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและธุรกิจ
อย�างกว4างขวาง เพราะการทําธุรกิจมุ�งแสวงหากําไร นักธุรกิจคํานึงถึงปLจจัยที่สําคัญสามประการ 
ประการแรก การลงทุน ประการท่ีสอง รายได4และผลกําไรท้ังระยะสั้นและระยะยาว ประการท่ีสาม 
ความคุ4มค�าในการทําธุรกิจจากผลตอบแทนและกําไรท่ีสูง จากแนวคิดธุรกิจควบคู�การเมือง รัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดให4มีช�องทางทําธุรกิจการเมืองจากความปรารถนาให4ฝ�าย
บริหารเข4มแข็ง ขณะท่ีการตรวจสอบการใช4อํานาจของฝ�ายบริหารหรือรัฐบาลอ�อนแอ นับเปBนส�วนสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากพรรคพลังธรรม การลงสมัครเปBนสมาชิกสภา
ร�างรัฐธรรมนูญ แล4วจัดต้ังพรรคไทยรักไทยภายหลัง การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 ของ
พรรคไทยรักไทย จากการรวบรวมนักการเมืองจากพรรคการเมืองท้ังหลายจนได4รับชัยชนะจากจํานวน
สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจํานวน 248 คน จากจํานวนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท้ังหมดจํานวน 500 คน 
เม่ือเปBนรัฐบาล แล4วทําให4พรรคการเมืองอ่ืนสลายรวมกันเปBนส�วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย ขณะท่ี
เปBนรัฐบาลมีการสั่งการ ควบคุม บงการ แทรกแซง หรืออ่ืนใด จนถึงการประนีประนอม รอมชอม 
หรืออ่ืนใด กับนักการเมืองภายในพรรคอย�างเปBนระบบ มีการกล�าวถึงการให4ค�าตอบแทนพิเศษ
นอกเหนือจากเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และสิทธิประโยชน&ท่ีได4รับจากงบประมาณแผ�นดินเดือนละ
ห4าหม่ืนถึงหนึ่งแสนบาท ทําให4มีรายจ�ายจํานวน 300 ถึง 500 ล4านบาท แต�แตกต�างจากผลประโยชน&
ทางธุรกิจท่ีได4รับ การมีค�าใช�จ�ายสูงทําให4ผู4มีบทบาทภายในพรรคมีอํานาจทางการเมืองสูง จนขจัดคู�
แข�งขันทางการเมืองและศัตรูทางการเมืองอย�างมาก การสร4างบารมีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กุมอํานาจ
พรรคอย�างม่ันคง นับเปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2548 ท่ีมี
จํานวน 377 ท่ีนั่ง จากจํานวน 500 ท่ีนั่ง จากการใช4ธุรกิจการเมืองส�วนหนึ่งเท�ากับทําลายสถียรภาพ
ทางการเมืองของประเทศ นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4เกิดการรัฐประหารวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 
2549 การแสวงหาผลประโยชน&ทางธุรกิจการเมือง หรือกลุ�มธุรกิจขนาดใหญ� และการผูกขาดทาง
ธุรกิจ นับเปBนปLญหาท่ีสําคัญทางการเมือง (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2558: 2-103 -2-104) 

 การเข4ามาของทุนทางเศรษฐกิจสู�ระบบการเมืองก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญใน
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยท่ีสําคัญ ประกอบด4วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา 
รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม ท่ีต�อเนื่องนับต้ังแต�การรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 ถึง 2557 
 3.1 พรรคการเมือง 

  นับต้ังแต�การประกาศใช4พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับแรกใน พ.ศ. 2498 ท่ี
เปBนการเริ่มต4นของพรรคการเมืองไทยท่ีเปBนระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (multi-party system) 
จนส�งผลต�อการถือกําเนิดของรัฐบาลพรรคการเมืองพรรคเดียว จนก�อให4เกิดการครอบงําของพรรค
ไทยรักไทย ท่ีกลุ�มทุนทางธุรกิจสนับสนุนอย�างเปjดเผยและกว4างขวางส�วนหนึ่ง ท่ีเปBนนักธุรกิจหรือ
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เครือญาติหรือพรรคพวกกับแกนนําและสมาชิกพรรค (รังสรรค& ธนะพรพันธุ&, 2548: 27-28) ความ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมาจากการใช4การตลาดทางการเมืองท่ีทําให4ประชาชนจํานวนมากคล4อยตามและ
ยอมรับการโฆษณาหาเสียงจากการรณรงค&หาเสียงนําไปสู�การถือกําเนิดของระบบการเมืองท่ีพรรค
การเมืองพรรคเดียวคุมอํานาจทางการเมืองเด็ดขาดในสภาผู4แทนราษฎร ขาดการยอมรับกลไกการ
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีทรงพลัง ก�อให4เกิดความหวาดกลัวการผูกขาดอํานาจ
ทางการเมือง จากนายกรัฐมนตรีท่ีเน4นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให4มีแนวโน4มอํานาจนิยมเพ่ือ
แก4ปLญหา ปฏิเสธการรอมชอม การวิพากษ&วิจารณ& มองบุคคลอ่ืนขาดความรู4ปLญหา ทําให4พรรคไทยรัก
ไทยเปBนพรรคเฉพาะบุคคลท่ีประกอบด4วยหัวหน4าพรรคและแกนนําจํานวนหนึ่งมากกว�าพรรคมวลชน 
การเปBนรัฐบาลพรรคเดียวท่ีทําให4อํานาจทางการเมืองเปBนส�วนบุคคลจนเสมือนหนึ่งเปBนการผูกขาด
อํานาจทางการเมืองก�อนเหตุการณ&วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (นิยม รัฐอมฤต, 2548: 14-17) 
นําไปสู�แนวคิดการถือกําเนิดของระบบพรรคการเมืองหนึ่งครึ่ง (One and One Half Party System) 
ท่ีนําไปสู�ระบบพรรคเด�นพรรคเดียว (One-Dominant Party System หรือ Predominant Party) 
(Ware, 1996; Sartori, 1976) ท่ีมีความหมายถึงระบบพรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกต้ังจนมีท่ีนั่ง
อย�างเพียงพอเกินครึ่งหนึ่งของท่ีนั่งท้ังหมด ควบคุมรัฐบาล เปBนปLญหาและอุปสรรคการจัดต้ังรัฐบาล
ของพรรคการเมืองท่ีมีท่ีนั่งมากเปBนอันดับสองร�วมกับพรรคการเมืองอ่ืน เปBนพรรคการเมืองของชาติ
หรือพรรคการเมืองแห�งชาติ (National Party หรือ Party of the Nation) (Ware, 1996: 159-160) 
เปBนระบบพรรคการเมืองเดียวท่ีครอบงํา (One-party dominance) (Pempel, 1990: 359-360)  
ทําให4แปรเปลี่ยนจากนโยบายพรรคกลายเปBนนโยบายของรัฐบาลจนกลายเปBนนโยบายสาธารณะท่ี
ครอบงํานโยบายภาครัฐเปBนนโยบายแห�งชาติ (National Public Policy) ท่ีนําไปสู�การเอ้ือประโยชน&
ให4กับบุคคล กลุ�มการเมือง พรรคพวก หรืออ่ืนใด เพ่ือชัยชนะการเลือกต้ังด4วยเหตุผลเบื้องต4น และ
การครอบงําอํานาจทางการเมืองอย�างนานเปBนเหตุผลเบื้องปลาย ก�อให4เกิดระบบการเมืองท่ีเปBน
ประชาธิปไตยอปกติ (uncommon democracies) 

  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก4าวสู�การเมืองจากการเปBนสมาชิกพรรคพลังธรรม 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ จนดํารงตําแหน�งเปBนหัวหน4าพรรคก�อนการเลือกต้ังใน พ.ศ. 
2538 จํานวน 6 วัน ทําให4เปBนปLญหาอุปสรรคต�อการกําหนดทิศทางของพรรค ภายหลังการเลือกต้ัง
ดํารงตําแหน�งรองนายกรัฐมนตรี และลาออกจากพรรค จากตําแหน�งหัวหน4าพรรค ใน พ.ศ. 2539 
เพราะ (1) พลังธรรมมีความแตกต�างท้ังปรัชญา อุดมการณ& นโยบาย โครงสร4าง องค&การ วิธีการ
ทํางาน สมาชิกพรรค หรืออ่ืนใด กับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทําให4กําหนดและจํากัดกรอบภายหลัง
การดํารงตําแหน�งหัวหน4าพรรค เพราะแม4เข4าร�วมกับพรรคพลังธรรมด4วยการประเมินทางเลือกท้ังหลาย
เพ่ือประโยชน&สูงสุดแต�ไม�บรรลุผล แสดงถึงวิธีคิดการทําธุรกิจท่ีล4มเลิก ยกเลิก สิ้นสุด หากธุรกิจนั้น 
ไม�มีอนาคต (not fighting a losing war) (2) การประสบปLญหาการทํางานกับพรรคประชากรไทย 
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ภายหลังการดํารงตําแหน�งรองนายกรัฐมนตรีจากความรับผิดชอบการจราจร ทําให4ต4องแบ�งเปBนให4
พรรคพลังธรรมรับผิดชอบพ้ืนท่ีชั้นใน ส�วนพรรคประชากรไทยรับผิดชอบพ้ืนท่ีชั้นนอก นับเปBนสาเหตุ
ท่ีทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ออกจากพรรคพลังธรรมและทําให4พ�ายแพ4การเลือกต้ังใน พ.ศ. 2539 
เพราะชนะการเลือกต้ังจํานวน 1 ท่ีนั่ง จากคุณหญิงสุดารัตน& เกยุราพันธุ& ภายหลัง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ลงสมัครรับเลือกต้ังเปBนสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญท่ีจังหวัดเชียงใหม� แต�พ�ายแพ4ต�อพลตํารวจเอก
สวัสด์ิ อมรวิวัฒน& อดีตอธิบดีกรมตํารวจ  

  วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจนับเปBนช�วงเวลาท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทบทวนบทบาท
ทางการเมือง มีการเดินทางท่ัวประเทศเพ่ือรับฟLงปLญหา รับททราบข4อมูลข4อเท็จจริง ความคิด ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความรู4สึก จากประชาชนท้ังหลายท่ีมีความหลากหลายอาชีพ (วัลยา ภู�ภิญโญ, 2544: 220-224) 
เสมือนหนึ่งเปBนการสํารวจตลาด (marketing survey) เพ่ือการผลิตสินค4าและบริการให4สอดคล4องกับ
ความต4องการของผู4บริโภค การจัดต้ังพรรคการเมืองใหม�ท่ีเปBนพรรคแบบการตลาดแบบประชานิยม
นับว�าสอดคล4องกับสภาพการณ&การเมืองไทย ท่ีมีการกําหนดและจัดวางอุดมการณ& ปรัชญา นโยบาย 
ยุทธศาสตร& โครงสร4าง กระบวนการ กลยุทธ& ยุทธวิธี วัฒนธรรมองค&การ หรืออ่ืนใด ของพรรคไทยรัก
ไทย เพ่ือชัยชนะจากการเลือกต้ัง การจัดวางยุทธศาสตร&การตลาดแบบประชานิยมเปBนท่ีมาของการ
จัดต้ังพรรคไทยรักไทยท่ีถือเปBนการจัดต้ังพรรคการเมืองท่ีสําคัญของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นับเปBน
การเริ่มต4นใหม�ท่ีแตกต�างจากอดีตท่ีเปBนสมาชิกพรรค การจัดต้ังพรรคไทยรักไทยสะท4อนความคิดของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (วัลยา ภู�ภิญโญ, 2544: 98, 109, 114, 211; บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 115-116) 
สอดคล4องกับแนวคิดทฤษฎีตามสถานการณ& (Contingency Theory) ท่ีการจัดวางภายในเสมือนเปBน
เหรียญสองด4าน ด4านหนึ่ง เปBนการจัดวางพรรคการเมืองเปBนโครงสร4างแบบระบบราชการ (Bureaucracy) 
เปBนโครงสร4างขนาดใหญ� มีลําดับชั้นการบังคับบัญชา มีการแบ�งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะ
ด4าน มีการแบ�งทรัพย&สินส�วนตัวออกจากทรัพย&สินองค&การ มีการทํางานเปBนอาชีพ อีกด4านหนึ่ง การ
สถาปนาองค&การใหม� เท�ากับก�อกําเนิดวัฒนธรรมองค&การ (Cooperate Culture) แบบใหม� และ
ปฏิเสธ เพิกเฉย ละเลย วัฒนธรรมองค&การแบบเดิม ท่ีมาจากกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน หรือ
อ่ืนใด อ่ืน ไม�มีการเปลี่ยนผู4บริหารใหม�ในองค&การเดิม หากแต�จัดต้ังองค&การใหม�จากผู4บริหารกลุ�มใหม� 
ปฏิเสธการเติบโตจากร�มเงาขององค&การเดิม ทําให4องค&การแบบใหม�มีวัฒนธรรมองค&การแบบใหม� 
มาจากความริเริ่มของแกนนําท่ีมีความคิดสร4างสรรค&ผนวกรวมกับเงินทุนจากธุรกิจจํานวนมาก ทําให4
แกนนํามีบทบาทสําคัญต�อการกําหนดทุกส�วนภายในพรรค  

  การสร4างวัฒนธรรมองค&การใหม�มาจากบุคคลสองส�วน ส�วนแรก บุคคลท่ีไม�เปBน
นักการเมืองหรือนักการเมืองอาชีพ ทําให4การหล�อหลอมวัฒนธรรมองค&กรเปBนไปโดยง�าย ส�วนท่ีสอง 
บุคคลท่ีเปBนนักการเมืองหรือนักการเมืองอาชีพ การท่ีเคยเปBนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนทําให4ผ�านการ
หล�อหลอมวัฒนธรรมองค&การจากพรรคการเมืองอ่ืนมาแล4ว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีบทบาทสําคัญ
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การสร4างวัฒนธรรมองค&การ และมีสมมติฐานว�าแม4เปBนนักการเมืองท่ีผ�านการหล�อหลอมจากการเคย
เปBนสมาชิกพรรคการเมืองมาแล4ว แต�วัฒนธรรมองค&การใหม�คือพรรคไทยรักไทยจะละลายพฤติกรรม
ของบุคคลทําให4วัฒนธรรมองค&การท่ีเคยรับจากพรรคการเมืองอ่ืนสิ้นสุด ยุติ เปลี่ยนแปลง หรืออ่ืนใด 
ในท่ีสุด ทําให4การรับสมาชิกใหม�ไม�เปBนปLญหากับพรรคไทยรักไทยภายหลัง (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 
117) การเติบโตท่ีรวดเร็วของพรรคไทยรักไทยเสมือนหนึ่งเปBนการเติบโตของบริษัทธุรกิจของภาคเอกชน 
ท่ีเน4นความสัมพันธ&ท่ีเอ้ือประโยชน&ให4กับความเจริญเติบโต เปBนการผสมผสานระหว�างสิ่งเดิมกับสิ่งใหม�
ด4วยกัน ด4วยความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ มุมมอง ค�านิยม หรืออ่ืนใด ช�วงแรกแบบหนึ่ง แต�ด4วย
วัตถุประสงค&เพ่ือชนะการเลือกต้ัง และเป{าหมายเพ่ือจัดต้ังรัฐบาล ทําให4มีความเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เปBนอีกแบบหนึ่ง ทําให4ไม�แตกต�างจากพรรคการเมืองอ่ืน สอดคล4องกับวิธีการทําธุรกิจท่ีเน4นเป{าหมาย
มากกว�าวิธีการ มีสมมติฐานว�าเป{าหมายย�อมกําหนดวิธีการ (End justifies mean) (บูฆอรี ยีหมะ, 
2549: 119)     

   ความสําเร็จของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จากธุรกิจถือเปBนตัวแทนของคนรุ�นใหม� 
เปBนตัวแทนของสังคมสมัยใหม� ภาพลักษณ&ของนักธุรกิจที่ถือกําเนิดท�ามกลางการถดถอยของ
ข4าราชการ อาชีพท่ีเปBนท่ีปฏิเสธของคนรุ�นใหม�จํานวนมาก และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปBนการ
เปลี่ยนผ�านทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีภาวะผู4นําจนทะยานสู�ตําแหน�งสูงสุดของฝ�ายบริหาร
ของฝ�ายการเมือง จากการแข�งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ส�งผลต�อความเปลี่ยนแปลงของพรรค
การเมืองท่ีสืบเนื่องภายหลัง พรรคไทยรักไทยจึงถือกําเนิดภายหลังการประกาศใช4รัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 เพ่ือเปBนทางเลือกกับการ
แก4ปLญหาทางเศรษฐกิจผ�านการเมืองระบอบประชาธิปไตยภายใต4รัฐธรรมนูญฉบับใหม� นับเปBนการฉกฉวย
โอกาสทางการเมืองท่ีแปรเปลี่ยนจากวิกฤตเปBนโอกาส (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 112) เปBนการก4าวสู�
การเมืองครั้งสําคัญ  

  พรรคไทยรักไทยจึงมีพัฒนาท่ีแตกต�างจากพรรคการเมืองสอดคล4องกับแนวคิดท่ีว�า 
“สิ่งท่ีปรากฏค�อนข4างชัดคือการพัฒนาพรรคการเมืองให4เปBนทางเลือกเชิงนโยบายท่ีชัดเจนของไทยรักไทย 
ซ่ึงไม�มีพรรคการเมืองอ่ืนเคยทํามาก�อน นอกจากนี้ความพยายามในการควบรวม/ยุบรวมพรรคการเมืองใน
สมัย 2545-2548 ช�วงนั้นก็นําไปสู�การยุบพรรค และเปลี่ยนข้ัวการเมืองท่ีต�อรองให4นายทุนเข4าสู�
อํานาจมากข้ึนด4วย” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) รวมถึงการท่ี“พรรคการเมืองต4องให4ความสําคัญกับ
กระบวนการจัดทํานโยบายมากยิ่งข้ึน” (ณัฐกร วิทิตานนท&, 2559) ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ระบบพรรคการเมืองเพราะ “ระบบพรรคการเมืองมีแนวโน4มท่ีจะเปBนระบบพรรคการเมืองเด�นพรรคเดียว 
โดยพรรคไทยรักไทย เนื่องจากมีนโยบายท่ีตรงใจประชาชนมากท่ีสุด มีการทําการตลาดอย�างประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุด ในขณะท่ีพรรคเล็กต4องผันตัวไปเปBนพรรคท่ีมีนโยบายหลักนโยบายเดียว หรือ
ต4องเปBนพรรคท4องถิ่น ในขณะที่พรรคคู�แข�งของพรรคไทยรักไทยเริ่มหดตัว ไม�ประสบชัยชนะเลย
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แม4แต�ครั้งเดียว” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) ทําให4 “พรรคการเมืองต4องหันมาใช4นโยบายเปBนจุดขาย 
หาใช�ตัวบุคคลเช�นในอดีต” (ณัฐกร วิทิตานนท&, 2559)  

  การก�อกําเนิดพรรคไทยรักไทยจึงมีความแตกต�างจากพรรคการเมืองท้ังหลาย เพราะ 
“สิ่งท่ีไม�สามารถปฏิเสธได4คือพรรคการเมืองของไทยก�อนสมัยทักษิณ นั้นมีลักษณะพรรคการเมือง
แบบพรรคเฉพาะกิจ กล�าวคือขาดทั้งยุทธศาสตร&เช�นพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา และขาดท้ัง
มวลชนเช�นพรรคในยุโรป ลักษณะพรรคการเมืองในอดีตคือเกิดข้ึนในระดับภูมิภาคโดยอาศัยบารมี
ของนักการเมืองกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง เนื่องจากว�ามวลชนในอดีตขาดความสนใจทางการเมืองแต�เชื่อใน
ระบบอุปถัมภ& และในพ้ืนท่ี ท่ีระบบอุปถัมป�ไม�มีความชัดเจนการซ้ือเสียง อย�างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได4ส�งผลให4พรรคเฉพาะกิจเริ่มท่ีจะหายไปจากระบบการเมืองไทย ทําให4พรรคอนุรักษ&
นิยมจํานวนมาก หรือ นักการเมืองสายอนุรักษ&นิยมไปรวมตัวท่ีพรรคประชาธิปLตย& ในขณะท่ีนักการเมือง
ท่ีอาศัยฐานเสียงจากรากหญ4าได4เข4าไปรวมตัวกันในพรรคไทยรักไทยจนถึงเพ่ือไทยในปLจจุบัน พรรค
เฉพาะกิจได4ถูกแปรสภาพเปBนพรรคภูมิภาคอาทิพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผ�นดิน 
พรรคพลังชล พรรคภูมิใจไทย โดยการเมืองไทยได4แบ�งเปBน 2 ข้ัวการเมืองอย�างชัดเจน” (ชาคริต 
เทียมเธียรรัตน&, 2559) 

  ผลท่ีตามมาทําให4แม4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรารถนาให4เปBน
ระบบพรรคการเมืองใหญ�สองพรรคหรือระบบพรรคการเมืองคู�สองพรรค (Two-party System) แบบ
กลุ�มประเทศแองโกลแซกซอนท้ังในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด& แต�กลับนําไปสู�
การถือกําเนิดของพรรคการเมืองขนาดใหญ� ท่ีกลายเปBนระบบพรรคเด�นพรรคเดียว (Single-Party 
System) เช�นเดียวกับญ่ีปุ�น อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร& เปBนพรรคการเมืองท่ีหัวหน4าพรรคเปBน
เศรษฐีระดับประเทศ ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี การแสดงเจตนารมณ&ท่ีปกครองประเทศเปBนเวลา 
20 ป� แสดงถึงการครองอํานาจอย�างเบ็ดเสร็จเปBนเวลายาวนาน ทําให4ประเทศไทยท่ีเปBนระบอบ
ประชาธิปไตยกลายเปBนอํานาจนิยม ท่ีสู�อํานาจด4วยการชัยชนะการเลือกต้ังของนายทุนใหญ� (เกษม          
ศิริสัมพันธ&, 2547: 11) 

  ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญถือกําเนิดใน พ.ศ. 2547 ที่ช�วงก�อนการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 เพราะอํานาจทุนท่ีมาจากเงินเปBนดัชนีชี้วัดความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําให4เงินทุนจํานวนมากสู�พรรคไทยรักไทย นํามาสู�การกําหนดยุทธศาสตร&
ของพรรคท่ีควบรวมพรรคการเมืองอ่ืน เปBนพรรคขนาดกลางและเล็ก เสมือนหนึ่งเปBนการควบรวม
กิจการของบริษัท (Merger and Acquisition: M and A) เปลี่ยนรูปแปลงร�าง (Genetic 
engineering) ทําให4พรรคไทยรักไทยขยายขนาดและเติบโตอย�างรวดเร็ว เปBนภาพสะท4อนถึงการเมือง
ท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างกว4างขวาง การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค&กรอิสระ ทําให4เงินท่ีควร
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ลดความสําคัญทางการเมืองลงกลับเพ่ิมความสําคัญทวีคูณ (ทีมข�าวการเมือง, 2547: 3) ทุนเปBนส�วนสําคัญ
ท่ีทําให4พรรคชนะการเลือกต้ัง 

  ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยภายหลังการเลือกต้ังทําให4มีเสียงข4างมากแบบเบ็ดเสร็จ
จากท่ีนั่งในสภาผู4แทนราษฎร (Absolute majority of seat in parliament) จนกลายเปBนพรรค
การเมืองท่ีมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ จากการแข�งขันทางการเมืองท่ีเท�าเทียมกันระหว�างพรรคไทยรักไทย
กับพรรคการเมืองคู�แข�งขัน ทําให4ชัยชนะมีความถูกต4องตามกฎหมายและความชอบธรรม (legal and 
legitimate) จากโอกาสท่ีเท�าเทียมกัน ผลักดันให4พรรคการเมืองอ่ืนท่ีไม�เปBนรัฐบาล เปBนฝ�ายค4าน หรือ
อ่ืนใด มีสถานะเปBนคู�ขัดแย4งจากเสียงข4างน4อยกว�าเสียงข4างมากสมบูรณ& (less-than-absolute 
majority) แต�จํากัดเปBนการเปBนรัฐบาลพรรคการเมืองเดียว (single party government) ภายหลัง
การเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2548 และสิ้นสุดภายหลังการยุบสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2549 ทําให4
ขาดคุณสมบัติการเปBนพรรคการเมืองพรรคเด�นพรรคเดียวจากการครองอํานาจอย�างน4อย 

  ความสําเร็จจากการใช4ตลาดทางการเมือง (Political Marketing) ทําให4พรรคไทย
รักไทยชนะการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2548 จนจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียว (Single Party Government) จน
บริหารประเทศเปBนเวลาจํานวน 11 เดือน (วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 – วันท่ี 24 กุมภาพันธ& พ.ศ. 
2549) และจัดการเลือกต้ังใหม�ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2549 (นพรัตน& วงศ&วิทยาพาณิชย&, 2550: 
13) แต�วิกฤตการณ&ทางการเมือง จากการปฏิเสธการลงสมัครรับเลือกต้ังของพรรคประชาธิปLตย& และ
พรรคการเมืองอ่ืนจํานวนหนึ่ง จนนําไปสู�ปLญหาทางการเมืองหลายประการ และนําไปสู�การรัฐประหารใน
วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 

  การถือกําเนิดของพรรคการเมืองแบบการตลาดแบบประชานิยมทําให4ผู4นําและแกน
นํามีบทบาทสําคัญกําหนดความเปBนไปภายในพรรคทําให4มีอํานาจทางการเมืองสูงมาก แตกต�างจาก
สมาชิกพรรคท่ีมีอํานาจน4อยมาก จํากัด ไร4บทบาท หรืออื่นใด ที่สําคัญ คือ อํานาจการตัดสินใจ
คัดเลือกผู4สมัครรับเลือกต้ังจากข้ันตอนกระบวนการพิจารณาบุคคลท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังของแกนนํา 
ส�วนสมาชิกพรรคปราศจากบทบาท การตลาดทางการเมืองทําให4พรรคเน4นผู4สมัครท่ีชนะการเลือกต้ัง 
จากการรณรงค&หาเสียงด4วยนโยบายพรรคที่เปBนที่พึงพอใจผู4ออกเสียงลงคะแนน การสื่อสารทาง
การเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและแพร�กระจายเปBน
วงกว4าง การใช4ทุนอย�างเข4มข4น (capital intensive) (บูฆอรี หยีหมะ, 2549:  30) ส�งผลให4 “พรรค
การเมืองปรับตัวนําเสนอนโยบายเพ่ือแข�งขันกัน ให4ประชาสังคมตัดสินจากนโยบายท่ี “ให4” มากท่ีสุด” 
(กาลัญ วรพิทยุต, 2559) และ “ในด4านดี พรรคการเมืองให4ความสําคัญกับความต4องการและทํา
การบ4านอย�างแท4จริงเพ่ือประโยชน&สูงสุดของประชาชน ในด4านลบการเมืองไทยกลายเปBนสังคมเอ้ือ
ประโยชน&ให4กับกลุ�มคนกลุ�มหนึ่ง เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ�มเดียวท่ีสามารถกุมคะแนนจากคนส�วน
ใหญ�ของประเทศด4วยนโยบายตลาด” (กาลัญ วรพิทยุต, 2559)        
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  การลดความภักดีท่ีมีต�อพรรคการเมืองลง (party decline) ทําให4ลดความผูกพัน
ทางการเมืองลงในปLจจุบัน ก�อให4เกิดสภาพทางการเมืองท่ีไม�เปBนฝLกเปBนฝ�าย (non-partisan) ทําให4
การแข�งขันทางการเมืองท่ีเคยมาจากความขัดแย4งทางอุดมการณ& ชนชั้น สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
สถานภาพทางสังคม หรืออ่ืนใด ลดความสําคัญลง ความลงตัวจากกลุ�มผลประโยชน&ท่ีสนับสนุน ผนวกรวม 
หรืออ่ืนใด เปBนพรรคการเมือง หรือท่ีพรรคการเมืองมาจากกลุ�มผลประโยชน&ลดความสําคัญลง ความ
เปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน&นับเปBนสาเหตุสําคัญท่ีทําให4ลดความแตกต�างระหว�างพรรคการเมืองลง 
ลง ทําให4บทบาทความเปBนตัวแทนของพรรคการเมืองลดความสําคัญลง ทําให4ความสนใจของพรรค
การเมืองมุ�งเน4นเฉพาะประเด็นปLญหา (issue-orientated) มากกว�าอุดมการณ& นโยบาย ยุทธศาสตร& 
เป{าหมาย วัตถุประสงค& หรืออ่ืนใด ระยะยาว (Hine, 1996: 123-125; Mair, 2002: 85) นับเปBน
ข4อจํากัดหรืออุปสรรคทางโครงสร4าง (structural constraint) ท่ีทําให4นโยบายของพรรคการเมือง
ใกล4เคียงกันหรือเหมือนกัน (Gummett, 1996) ท�ามกลางการเพ่ิมบทบาทของกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน 
สถาบันทางการเมืองและสถาบันทางสังคมอ่ืน หรืออ่ืนใด ท่ีสําคัญ คือ กลุ�มประชาสังคม ท่ีประกอบด4วย 
กลุ�มผลประโยชน& ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม องค&การพัฒนาเอกชน นับเปBนการเบียดขับพรรค
การเมืองลดความสําคัญ ทําให4พรรคการเมืองท่ีกําหนดกลยุทธ&การตลาดแบบประชานิยมท่ีได4เปรียบ
กําหนดประเด็นปLญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสนองตอบต�อความต4องการของผู4ออกเสียง
ลงคะแนน (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 23) ทําให4การเมืองท่ีกําหนดยุทธศาสตร&แบบประชานิยมท่ีเปBน
การเมืองแบบอปกติ ตรงข4ามกับการเมืองท่ีเปBนประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีเปBนการเมืองแบบปกติ 
หากการเมืองมีความอปกติเพ่ิมเท�าใด ยิ่งเพ่ิมความเข4มข4นยุทธศาสตร&แบบประชานิยม (Meny and 
Surel, 2002: 18) แสดงถึงความพิกลพิการ ความเจ็บป�วย การพัฒนา ความรู4ความเข4าใจ หลักการ
หรืออ่ืนใด ของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีเปBนปLญหาสําคัญ เพราะเปBนกติกาท่ีสําคัญเพียง
หนึ่งเดียว (the only game in town) (Linz and Stepan, 1996) เพ่ือแก4ปLญหาสาธารณะหรือ
ส�วนรวม (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 23)  

  กลยุทธ&ทางการเมืองทางตลาดแบบประชานิยม (political marketing populism 
strategy) ทําให4การเมืองเปลี่ยนแปลง ส�วนหนึ่งจากการมีส�วนร�วมทางการเมืองด4วยความสมัครใจ
เปBนการเร4าระดม (mobilize) (Weyland, 1999: 381) จากการสนับสนุนทางการเมืองท่ีภายหลังการ
เปBนฐานอํานาจท่ีสําคัญ แสดงถึงความสําคัญของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน4าพรรคไทยรักไทย ท่ี
มากกว�าพรรคไทยรักไทย แล4วโดดเด�นภายหลังจากการรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ท่ี
แม4ยุบพรรคไทยรักไทยในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 แต�พรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทย
ท่ีเปBนตัวแทนหรือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สนับสนุน มีชัยชนะอย�างต�อเนื่อง ทําให4ลดความสําคัญของ
พรรคการเมืองลง จากการลดความเชื ่อมโยงระหว�างประชาชนกับตัวแทน หรือการก4าวข4าม
พรรคการเมืองลง ทําให4ไม�มีบทบาทและความสําคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การ
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ก4าวข4าม ละเลย ปฏิเสธ เพิกเฉย หรืออ่ืนใด ทําให4พรรคการเมืองเสมือนหนึ่งเปBนกลุ�ม องค&การ 
หน�วยงาน สถาบัน หรืออ่ืนใด ท่ีรองรับกับการก4าวสู�อํานาจของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หรือทําให4 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปBนเบื้องหลัง พรรคการเมืองถือเสมือนหนึ่งเปBนองค&ประกอบหนึ่งของการก4าว
จากประชาชนสู�ตําแหน�งนายกรัฐมตรีและทางฝ�ายบริหารอ่ืน (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 24) นับเปBน
วิธีการท่ีสอดคล4องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีท่ีพรรคการเมืองอ�อนแอ 
แต�ไม�สอดคล4องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ก�อให4เกิดการเมืองแบบอปกติ  

  กลยุทธ&ทางการเมืองทางตลาดแบบประชานิยมทําให4พรรคเน4นผู4นําท่ีมีบารมี 
(Charismatic Leader) ท่ีสําคัญ คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และจัดโครงสร4างองค&การภายในพรรคท่ี
เน4นผู4นําทางการเมืองแบบรวมอํานาจ ทําให4สนองตอบต�อความต4องการประชาชน ท่ีสําคัญ คือ 
ปLญหาใหม� อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะปฏิเสธการถกเถียง เสวนา สานเสวนา 
ปรึกษาหารือ ประชุม กําหนดวาระ หรืออ่ืนใด จากบุคคล กลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน หรืออ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวข4อง สัมพันธ& เก่ียวโยง หรืออ่ืนใด กับปLญหา ทําให4พรรคปรับเปลี่ยนอุดมการณ& นโยบาย 
ยุทธศาสตร& วิธีการ หรืออ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเป{าหมาย วัตถุประสงค& ท่ีเปBนโอกาสเพ่ือนําไปสู�
ความสําเร็จทางการเมือง (Immerfall, 1998: 258) แม4มีปLญหา อุปสรรค ปLญหา หรือคําถาม กับการ
สนองตอบต�อความต4องการของประชาชนด4านโครงสร4างและองค&การภายในพรรค พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตร หัวหน4าพรรค และภายหลังเปBนเบื้องหลังพรรคพลังประชาชนและเพ่ือไทย มีบทบาทสําคัญจาก
การชี้นําทิศทาง การกําหนดนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร& การตัดสินใจทางการเมือง หรืออ่ืนใด 
ทําให4บุคคลเพียงจํานวนหนึ่งท่ีเปBนแกนนํามีบทบาทสําคัญต�อการกําหนดทุกส�วนของพรรค (Betz, 
1998, 9; Immerfall, 1998: 254; Kitschelt, 2002: 195; Taggart, 1996: 36-38; บูฆอรี ยีหมะ, 
2549: 25) พรรคการเมืองท่ีกลยุทธ&ทางการเมืองทางตลาดแบบประชานิยมดังเช�นพรรคไทยรักไทย มี
ความเปBนสถาบันทางการเมือง (Institutionalization) ตํ่า ทําให4ปรับเปลี่ยนสอดคล4องกับสภาพแวดล4อม
และบริบททางการเมืองอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตกต�างจากพรรคการเมืองท่ีเปBนคู�
แข�งขันสําคัญ คือ พรรคประชาธิปLตย& ท่ีมีความเปBนสถาบันทางการเมืองมากกว�าพรรคการเมืองอ่ืน 
ทําให4โครงสร4างองค&การภายในพรรคมีความเปBนระบบราชการ (Bureaucracy) สูง ทําให4การปรับเปลี่ยน 
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ปรับปรุง หรืออ่ืนใด ให4สอดคล4องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล4อมมี
น4อยหรือจํากัด เพราะเผชิญกับการปฏิเสธ เพิกเฉย ต�อต4าน คัดค4าน หรืออ่ืนใด จากส�วนประกอบ
ภายในพรรค (Panebianco, 1988: 256) 

  พรรคไทยรักไทยท่ีเปBนพรรคการเมืองแนวทางการตลาดแบบประชานิยมมีลักษณะ
คล4ายคลึงกับพรรคการเมืองแบบเบ็ดเสร็จหรือแบบกินรวบ (Catch-All Party) เพราะเปBนพรรค
การเมืองท่ีเร4าระดมคะแนนเสียงจากประชาชนทุกกลุ�มหรือทุกภาคส�วนในสังคม ไม�มีการแบ�งแยกตาม
อุดมการณ& ฐานะ ชนชั้น สถานภาพทางสังคม สีผิว พ้ืนท่ี เชื้อชาติ ศาสนา หรืออ่ืนใด เปBนพรรคการเมืองท่ี
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ไม�แบ�งฝLกแบ�งฝ�าย (Non-partisan) ทําให4พรรคไทยรักไทยกําหนดอุดมการณ& นโยบาย ยุทธศาสตร& 
หรืออ่ืนใด เพ่ือแสวงหาการสนับสนุนเปBนวงกว4าง จากเง่ือนไขและปLจจัยจากการเปลี่ยนผ�านของสังคม
จากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จากสังคมเกษตรกรรมสู�สังคมอุตสาหกรรม เพ่ิม
สลับซับซ4อนทางสังคม ทําให4ประชาชนจํานวนมากลดการสนับสนุนทางการเมืองกับพรรคการเมือง
เดิมท่ีเน4นอุดมการณ& เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรืออ่ืนใด การลดความสําคัญของพรรคการเมืองแบบเดิม 
(party decline) เปBนช�องว�างท่ีทําให4พรรคการเมืองใหม�จับจังหวะสุญญากาศเข4าสู�อํานาจ ด4วยยุทธวิธี
การนําเสนอแนวคิด อุดมการณ& นโยบาย ยุทธศาสตร& หรืออ่ืนใด ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน4า
พรรคไทยรักไทย สื่อสารสู�ประชาชน ผ�านสื่อมวลชนท่ีเจริญก4าวหน4าเสมือนขายสินค4าและบริการเพ่ือ
สร4างความพึงพอใจให4ประชาชน (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 26-27) 

  กลยุทธ&ทางการเมืองทางตลาดแบบประชานิยมแสดงถึงการขาดความเปBนสถาบัน
ทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ท่ีสําคัญ จากการพ่ึงผู4นําทางการเมือง คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
หัวหน4าพรรคไทยรักไทย ทําให4เกิดปLญหาจากการสืบทอดอํานาจทางการเมืองจากกลไกการทํางาน
ระบอบประชาธิปไตยแบบอปกติ การขาดการตรวจสอบและถ�วงดุลการใช4อํานาจหัวหน4าพรรค 
บทบาทของหัวหน4าพรรคท่ีมีต�อพรรค การรวมอํานาจ หรืออ่ืนใด นับเปBนปLญหาสําคัญของพรรค และ
พรรคสิ้นสุดลงภายหลังการพ4นจากพรรคของหัวหน4าพรรค (Taggart, 2002: 70; Taggart, 1996: 
115-116, บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 30) และการถือกําเนิดของพรรคจากวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 ทําให4เปBนปLญหาความเปBนสถาบันทางการเมืองของพรรคจากความยั่งยืน ท่ีเม่ือวิกฤตการณ&
ลดลงจนกลับสู�สภาวะปกติ การคงอยู�ของพรรคมีแนวโน4มเปBนอย�างไร และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ&
ทางการเมืองทางตลาดแบบประชานิยมย�อมมีผลต�อพรรคเช�นกัน (Taggart, 2002: 69) การถือกําเนิด
ของพรรคไยทยรักไทยทําให4 “พรรคการเมืองเกิดกระบวนการเรียนรู4 และผลักดันกระบวนการคิดเผื่อ
ผลิตนโยบายสาธารณะท่ีเปBนรูปธรรมมากข้ึน” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) 

  ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 ทําให4แม4
พรรคไทยรักไทยต4องมีการยุบพรรคใน พ.ศ. 2550 แต�พรรคการเมืองท้ังหลาย ท่ีสําคัญ คือ พรรคการเมืองท่ี
สืบทอดอํานาจของพรรคไทยรักไทย คือ พรรคพลังประชาชน กับพรรคเพ่ือไทย ล4วนแล4วแต�มีนโยบาย
แนวทางประชานิยมด4วยวิธีการการตลาดทางการเมืองด4วยกันท้ังสิ้น แต�เนื่องจากหัวหน4าพรรคหรือ
ผู4นําทางการเมืองของพรรคท่ีสืบทอดอํานาจล4วนแล4วแต�เปBนบุคคลท่ีมีบารมีแตกต�างจาก พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร ไม�ว�าจะเปBนนายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ และนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร 
ประกอบกับการเผชิญหน4ากับกลุ�มต�อต4านอย�างกว4างขวาง ทําให4นายทุนผู4สนับสนุนพรรคจํานวนหนึ่ง
ต�างถอนการสนับสนุนพรรค และส�วนหนึ่งสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ�มการเมืองอ่ืน ส�งผลให4
พรรคการเมืองท่ีสืบทอดอํานาจทางการเมืองจากพรรคไทยรักไทย แม4ได4คะแนนเสียงเปBนจํานวนมาก 
แต�มีคะแนนเกือบถึงครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งเพียงเล็กน4อย ท้ังนี้เปBนผลสําเร็จจาการตลาดทางการเมือง
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และประชานิยมท่ีสร4างการยอมรับและตราตรึงในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ
ท้ังหมด ทําให4ทุนไม�สามารถขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเหมือนช�วงระหว�าง พ.ศ. 2544 ถึง 2549  

  ขณะเดียวกันพรรคประชาธิปLตย&ซ่ึงเปBนพรรคการเมืองเก�าแก�และมีขนาดใหญ�ลําดับ
ต4นของประเทศนําความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยมาเปBนบทเรียนเพ่ือปรับนโยบายพรรคไปสู�
ความสําเร็จในชัยชนะในการเลือกต้ัง แต�เนื่องจากความเปBนอนุรักษ&นิยม การเปBนพรรคภูมิภาคนิยม 
การเปBนพรรคการเมืองท่ีเก�าแก� การมีโครงสร4างองค&การแบบระบบราชการ ทําให4นโยบายพรรคไม�สามารถ
ดึงดูดการยอมรับจากประชาชนเปBนวงกว4าง การเลียนแบบนโยบายของพรรคไทยรักไทยก�อให4เกิดการ
ผลิตซํ้าในนโยบาย ตัวอย�าง เช�น หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4าท่ีไม�ต4องให4มีการเก็บเงินเลย ขณะท่ี
พรรคไทยรักไทยจัดเก็บจํานวน 30 บาท เปBนต4น แต�ประชาชนส�วนใหญ�ยังคงฝLงใจกับนโยบายของ
พรรคไทยรักไทย ทําให4พรรคประชาธิปLตย&ไม�สามารถครองเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกต้ังได4 และ
กลายเปBนปLญหาทางการเมืองเม่ือพรรคเพ่ือไทยท่ีชนะการเลือกต้ังจนจัดต้ังรัฐบาลใน พ.ศ. 2554 มี
แนวโน4มใช4อํานาจเกินขอบเขตจนกลายเปBนเผด็จการรัฐสภาหรืออํานาจนิยม ทําให4สมาชิกพรรค
ประชาธิปLตย&จํานวนหนึ่งลาออก และร�วมมือกับภาคประชาชนเพ่ือต�อสู4ทางการเมืองจนนําไปสู�การ
รัฐประหารในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
 3.2 การเลือกตั้ง 

  ด4วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีปรารถนาสร4าง
ความเปBนสถาบันทางการเมือง จากพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 ท่ีกําหนดบรรทัดฐานท่ี
กลายเปBนมาตรฐานเดียวกัน ท่ีสําคัญ คือ การกําหนดให4ผู4สมัครของพรรคท้ังแบบเขตเดียวคนเดียว
และแบบบัญชีรายชื่อมีเบอร&เดียวกันท้ังประเทศ เท�ากับทําให4ผู4สมัครรับเลือกต้ังเพ่ิมความสัมพันธ&กับ
พรรคท่ีสังกัด ก�อให4เกิดเปBนมาตรฐานเดียวกันท้ังอุดมการณ& นโยบาย ยุทธศาสตร& ยุทธวิธี กลยุทธ& 
รูปแบบการณรงค&หาเสียง การโฆษณา ประชาสัมพันธ& แผ�นป{าย หรืออ่ืนใด มีทีมท่ีปรึกษามืออาชีพ ท่ี
ปรึกษาภาพลักษณ& (image consultant) การโฆษณา การสร4างภาพลักษณ& หรืออ่ืนใด แตกต�างจาก
การรณรงค&หาเสียงการเลือกต้ังนับจากอดีต ทําให4พรรคการเมือง ท่ีสําคัญ คือ พรรคไทยรักไทย ท่ีมี
ความได4เปรียบจากทุนสนับสนุนท่ีมากแล4ว เพราะ “การเลือกต้ังโดยเฉพาะระบบ party list ในยุคนั้น 
เปBนแนวทางค�อนข4างชัดในการบ�งชี้ว�าประชาชนอยากเลือกใครเปBนนายกรัฐมนตรี เปBนการพัฒนา
การเมืองให4ก4าวหน4าไปอีกข้ันหนึ่ง” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) เพ่ิมความได4เปรียบจากการแพร�ขยาย
ของข4อมูลข�าวสาร ท่ีทําให4การรณรงค&หาเสียงท่ีแสดงถึงความเปBนประเทศ (nationalization of 
campaign) เพราะพรรคการเมืองกําหนดมาตรฐานเดียวกันหมดผ�านหัวหน4าพรรค นโยบายพรรค 
พรรค และผู4สมัครรับเลือกต้ังของพรรค หรืออ่ืนใด (Farrell, 1996: 169-174) และบทบาทของ
สื่อมวลชนทําให4เปBนเครื่องมือของนักการเมืองท่ีชาญฉลาดเผยแพร�ข4อมูลข�าวสารท่ีปรารถนานําเสนอ
ให4แพร�กระจายสู�สังคมเปBนวงกว4าง  
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  ดังนั้นการเลือกต้ังในช�วงการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด “การเลือกต้ังในยุค 
ดร.ทักษิณนั้นในสมัยแรกไม�ได4มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากนัก แต�ด4วยการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายทําให4การตลาดในลักษณะนโยบายประชานิยมได4เปลี่ยนมิติทางการเลือกต้ังจากเดิมไปสู�
รูปแบบใหม�” (ชาคริต เทียมเธียรรัตน&, 2559) “จึงเปBนการแข�งขันเชิงนโยบายอย�างชัดเจนและส�งผล
ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข�งขันทางการเมืองในยุคปLจจุบันด4วย” (กาลัญ วรพิทยุต, 2559) 
ส�งผลให4 “การเลือกต้ังได4เปลี่ยนไปอย�างชัดเจน กล�าวคือการซื้อเสียงเพียงอย�างเดียวไม�สามารถ
เอาชนะการเลือกต้ังได4 แต�ต4องมีนโยบายท่ีเปBนท่ีถูกใจของประชาชนด4วย” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) 
และการเลือกต้ังก�อให4เกิดมุมมองสองมุมเพราะ “การเลือกต้ังกลายเปBนอํานาจใหม�ท่ีมีค�ามาก คือ เปBน
อํานาจของประชาชน จะเห็นได4ว�าในสมัยนั้นคนออกมาใช4สิทธิเลือกตั้งมาก ส�วนหนึ่งเปBนเพราะ
กฎหมายบังคับ แต�อีกส�วนหนึ่งเปBนเพราะประชาชนเห็นแล4วว�า การเลือกต้ังคืออํานาจของเขา ทําให4
เขามีสิทธิท่ีจะเลือกนโยบาย เลือกผู4ปกครอง และทวงคืนคําม่ันสัญญาท่ีนักการเมืองมีให4กับประชาชน” 
(ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) 

  กลยุทธ&ทางการเมืองทางตลาดแบบประชานิยมทําให4เนื้อหาการรณรงค&หาเสียงเน4น
ท่ีผู4สมัครรับเลือกต้ัง (candidate-centered) หรือประเด็นปLญหา (issue-centered) (Panebianco, 
1988: 266) ความเปลี่ยนแปลงจากบทบาทของสื่อมวลชน ทําให4การรณรงค&หาเสียงเลือกต้ังในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาจากเดิมท่ีเน4นพรรค (party-centered) โน4มเอียงเปBนการเน4นผู4สมัครรับ
เลือกต้ังท่ีคล4ายคลึงกับระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี ท่ีเน4นผู4สมัครประธานาธิบดี แต�กรณี
ของประเทศไทย แม4เน4นผู4สมัครรับเลือกต้ังนับต้ังแต�อดีตเพราะพรรคขาดความสําคัญ แต�กลยุทธ&ทาง
การเมืองทางตลาดแบบประชานิยมมีลักษณะสําคัญ คือ การเน4นผู4นํา ยกย�องผู4นํา สร4างการยอมรับ
ผู4นํา หรือบุคคลท่ีดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน4าพรรคไทยรักไทย 
มากกว�าพรรคการเมืองหรือพรรคไทยรักไทย ก�อให4เกิดสภาพการเมืองแบบท่ีไร4หรือไม�มีพรรคการเมือง 
(partyless politics) ทําให4เปBนประชาธิปไตยท่ีไร4หรือไม�มีพรรคการเมือง (partyless democracy) 
จากการสื่อสารโดยตรงระหว�างผู4นําทางการเมืองกับประชาชนผู4ออกเสียงลงคะแนน ทําให4พรรคการเมือง
ลดความสําคัญลง ทําให4กลยุทธ&การรณรงค&หาเสียงของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภากับระบอบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีใกล4เคียงกัน และผู4ออกเสียงลงคะแนนต�างให4ความสนใจเหมือนกัน 
ท้ังความเปBนผู4นํา การศึกษา ความสําเร็จจากหน4าท่ีการงาน บุคลิกภาพ รูปแบบและลีลาการทํางาน 
ครอบครัว หรืออ่ืนใด หรือมากกว�าอุดมการณ& นโยบาย ยุทธศาสตร& ยุทธวิธี หรืออ่ืนใด กลยุทธ&การ
เข4าหาประชาชนคล4ายคลึงกัน (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 28-30) และกลยุทธ&การตลาดแบบประชานิยม
จากการรณรงค&หาเสียงของพรรคไทยรักไทยเปBนรูปแบบทางการเมืองท่ีสนองตอบ รับใช4 เก้ือหนุน 
เอ้ืออํานวย หรืออ่ืนใด ต�อผู4นําทางการเมือง เท�ากับลดทอนความเปBนการเมือง (depoliticisation) 
จากการพิกลพิการของการทําหน4าท่ี (dysfunction) ของพรรคการเมือง (Mair, 2002: 89-90)  
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  ความสําเร็จจากกลยุทธ&ทางการเมืองทางตลาดแบบประชานิยม ทําให4หากเกิด
วิกฤตการณ&ทางการเมือง ผู4นําทางการเมืองใช4โครงสร4างและกระบวนการทางการเมืองที่ทําให4
ประชาชนชี้ขาด (Betz, 2002: 199) จากวิกฤตการณ&ทางการเมืองท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล 
และพรรคไทยรักไทยเผชิญ นับต้ังแต�ช�วง พ.ศ. 2547 นํามาสู�การยุบสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2549 
เพ่ือนํามาสู�การเลือกต้ัง แต�การคว่ําบาตรการเลือกต้ังของพรรคการเมืองฝ�ายค4านเกือบท้ังหมด นํามาสู�
ความขัดแย4งท่ียืดเยื้อทางการเมือง จนนํามาสู�การรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549    

  ภายหลังการยุบพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน มีการจัดต้ังพรรคเพ่ือไทย 
เปBนมายาคติการสืบทอดอํานาจเชิงสัญญะ (signifiers) เชิงเศรษฐศาสตร&การเลือกต้ัง เพราะเปBนการ
สร4างสัมพันธภาพระหว�างพรรคไทยรักไทยเดิมท่ีมีชื่อใหม�ในนามพรรคเพ่ือไทย กับประชาชนท่ียอมรับ
จากการสื่อความหมายท่ีนัยถึงชนชั้นล�าง หรือคนระดับรากหญ4า เปBนคนยากคนจนในสังคม พรรคไทย
รักไทยภายใต4ชื่อพรรคเพ่ือไทยเสมือนหนึ่งมีสถานภาพผู4ผลิต (procuder) ในตลาดท่ีผลิตสินค4าและ
บริการเชิงสัญญาอย�างหนึ่งท่ีพรรคไทยรักไทยเคยประสบความสําเร็จในการเลือกต้ังทุกครั้ง ส�งต�อจน
เปBนพรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทยภายหลัง พรรคเพ่ือไทยท่ีเปBนชื่อใหม�ปฏิบัติการทางการ
เมืองเพ่ือรับการสนับสนุนจากคนชั้นล�างท่ีเสมือนเปBนลูกค4าทางการเมือง ด4วยสินค4าและบริการภายใต4
นโยบายประชานิยมท่ีประกอบด4วยนโยบายท่ีทําให4ชนชั้นล�างมีคุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิต การหา
เลี้ยงชีพท่ีดี มีนโยบายปรับปรุงด4านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเปBนผลประโยชน&ของนโยบาย 
(policy interest) ประชาชนท่ีเสมือนหนึ่งในฐานะลูกค4า (client) (คุปต& พันธ&หินกอง, 2551: 32) 
ด4วยพลังท่ีมีจากการออกเสียงลงคะแนน การสื่อสารทางการตลาดทางการเมืองเพ่ือให4การตลาดของ
พรรคไทยรักไทยท่ีมีชื่อใหม�คือพรรคเพ่ือไทยท่ีเคยใช4สําเร็จมากแล4ว นําเสนอภาพทางการเมืองและ
คะแนนนิยมทางการเมืองแบบธุรกิจท่ีเปBนการสื่อสารมายาคติท่ีสร4างความหวังแก�ผู4รับข�าวสาร เปBน
การตัดข4ามความจริงทางการเมือง (the Politics of Truth) ท่ีมองการเมืองเสมือนเปBนเหรียญสองด4าน ท่ี
มีท้ังความร�วมมือและความขัดแย4ง เปBนความร�วมมือเพื่อเข4าสู�อํานาจทางการเมืองและการรักษา
อํานาจทางการเมือง เปBนการสร4างความเปBนการเมือง (Politicization) ที่สถาปนาความรู4สึกให4
ประชาชนภายใต4การปกครองทางการเมืองพ่ึงพาอํานาจชนชั้นนําทางการเมือง และตอบสนองต�อ
นโยบายหรือความเชื่อท่ีก�อให4เกิดความรู4สึกว�าช�วยตนเองไม�ได4 หรือทําให4รู4สึกว�าไม�มีพลังเพ่ือแก4ปLญหา
ด4วยตนเอง เปBนการฉกฉวยประโยชน&ให4ชนชั้นนําท่ีต�างหมุนเวียนเข4าสู�ตลาดทางการเมือง แนวคิด
ทฤษฎีประยุกต&กับภาคปฏิบัติมาจากการแปรเปลี่ยนจากพรรคไทยรักไทยสู�พรรคพลังประชาชนและ
เปBนพรรคเพ่ือไทย ความขัดแย4งท่ีมาจากการอ4างอิงมายาคติท่ีเชื่อมโยง เก่ียวพัน เก่ียวเนื่อง หรืออ่ืนใด 
กับความเปBนการเมืองของพรรคไทยรักไทยท่ีเปBนพรรคเพ่ือไทยด4วยนโยบายประชานิยกับการนํา
บุคคลในครอบครัวเข4าสู�วงการการเมืองทุกระดับ นับต้ังแต�สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจนถึงนายกรัฐมนตรี 
นับต้ังแต� พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ และนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร  
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  การเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีพรรคการเมืองจํานวนมากส�ง
ผู4สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองทุกพรรคต�างเสนอนโยบายประชานิยมจํานวนมากท้ังท่ี
เปBนไปได4และเปBนไปไม�ได4 ทําให4ในทางปฏิบัติแบ�งพรรคการเมืองเปBนสองกลุ�ม กลุ�มแรก พรรคการเมืองท่ี
ไม�เปBนรัฐบาล ได4แก� พรรคการเมืองขนาดเล็ก หรือพรรคการเมืองท่ีเปBนพรรคเล็กพรรคน4อย เปBน
พรรคการเมืองท่ีไม�มีรากฐานและการทํางานการเมืองอย�างเข4มข4น ต�อเนื่อง และยาวนาน ทําให4เปBน
นโยบายเพ4อฝLน ขาดความสมเหตุสมผล แต�ไม�ก�อให4เกิดความเสียหาย เพราะปราชัยในการเลือกต้ัง 
หรือชนะการเลือกต้ังจํานวนหนึ่งหรือสองท่ีนั่งจากบัญชีรายชื่อหรือแบ�งเขต กลุ�มท่ีสอง พรรคการเมือง
ท่ีมีโอกาสหรือแนวโน4มเปBนรัฐบาล ได4แก� พรรคการเมืองขนาดใหญ�สองพรรค และพรรคการเมือง
ขนาดกลางจํานวนหนึ่ง หากพรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกต้ังและจัดต้ังรัฐบาลเสนอนโยบายประชานิยม
ท่ีขาดความสมเหตุสมผล มีการใช4จ�ายเงินเปBนจํานวนมาก ขาดการปฏิรูปภาษีอากรรองรับ เปBนปLญหา
ผู4ประกอบการทางเศรษฐกิจจํานวนมาก ทําให4เปBนปLญหากับประเทศและประชาชนระยะยาว (เกริกเกียรติ 
พิพัฒน&เสรีธรรม, 2558: 2-37) 

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะคล4ายกับตลาดแข�งขันโดยเสรี เปรียบเสมือน
เปBนการแข�งขันโดยเสรี ในการเลือกต้ัง ประชาชนผู4ออกเสียงลงคะแนนเปรียบเสมือนผู4ซ้ือในตลาด 
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองเปรียบเสมือนผู4ขายในตลาดท่ีเสนอขายสินค4าท่ีประกอบด4วยผู4สมัคร
หรือนโยบายทางการเมืองของพรรคเพ่ือให4ประชาชนเลือก นโยบายพรรคหรือผู4สมัครของพรรคท่ีเปBน
ท่ียอมรับของประชาชนส�วนใหญ�ทําให4ผู4สมัครหรือพรรคได4รับเลือก พรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกต้ัง
มีบทบาทจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือทําหน4าท่ีบริหารประเทศ ส�วนพรรคการเมืองท่ีปราชัยในการเลือกต้ังทํา
หน4าท่ีเปBนฝ�ายค4าน การแข�งขันท่ีเปBนไปอย�างเสรีทําให4ประชาชนมีทางเลือก ทําให4พรรคการเมือง
ปรับปรุงตลอดเวลา การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนเลือกด4วยความสมัครใจ 
ไม�มีบุคคลใดมาบังคับ เปBนการตัดสินใจโดยอิสระ (Voluntary choice) เช�นเดียวกับการซ้ือสินค4าและ
บริการในตลาดของผู4บริโภค ถ4าไม�มีพรรคการเมืองท่ีพอใจ หรือเสนอนโยบายตามความต4องการมาให4เลือก 
การเลือกต้ัง ผู4มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีพอใจ ด4านเศรษฐกิจ ผู4ออก
เสียงลงคะแนนตัดสินใจเลือกนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเปBนประโยชน&กับผู4ออกเสียงลงคะแนนมากท่ีสุด 
ความสําคัญคือหากพรรคการเมืองเสนอนโยบายเพ่ือให4บริการท้ังหลายจําเปBนต4องมีท่ีมาของ
งบประมาณจากการเก็บภาษีหรืออ่ืนใด เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการหรือนโยบายสาธารณะ การ
ตัดสินใจทางการเมือง ประชาชนผู4ออกเสียงลงคะแนนจะเลือกนโยบายท่ีเปBนประโยชน&มากท่ีสุด จาก
การทําให4ประชาชนผู4ออกเสียงลงคะแนนเปBนประโยชน&ท้ังคุณค�าและมูลค�า การเสียภาษี การได4รับ
ประโยชน&สุทธิ โดยท่ัวไป นโยบายท่ีเปBนประโยชน&ไม�เสียภาษีโดยชัดแจ4งเปBนท่ีนิยม เพราะการเห็นแก�
ประโยชน&ส�วนตน เปBนท่ีมาของนโยบายประชานิยม (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2558: 2-58 – 2-59) 
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  ในประเทศท่ีพัฒนาแล4ว ประชาชนให4นักการเมืองชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
เพ่ือเปBนข4อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกต้ัง เพราะจากแนวคิดท่ีของฟรีไม�มีในโลก ทําให4พรรค
การเมืองต4องเสนอนโยบายท่ีมีเหตุผล และชี้แจงถึงผลกระทบต�อคนทุกกลุ�มและผู4เสียภาษีอย�างชัด
แจ4ง การนําเสนอนโยบายจัดสรรสินค4าและบริการต4องอธิบายวิธีการจัดสรร ใช4งบประมาณเท�าไหร� 
จัดหางบประมาณมาอย�างไร เก็บภาษีเท�าไหร� เม่ือประชาชนเห็นว�าการจัดสรรสินค4าและบริการ และ
การจัดเก็บภาษีและจัดหางบประมาณเพื่อใช4จ�าย เมื่อประชาชนเห็นการจัดสรรสินค4าและบริการ
สมเหตุสมผล ทําให4ผู4ออกเสียงลงคะแนนและประชาชนได4รับประโยชน& แม4ประชาชนจะคํานึงถึง
ผลประโยชน&ส�วนตน แต�ต�างคํานึงถึงผลประโยชน&สาธารณะ แตกต�างจากประเทศกําลังพัฒนาท่ี
ประชาชนจํานวนมากปฏิเสธหลักสมเหตุสมผลเปBนแนวทางตัดสินใจเลือกต้ัง ขาดความสนใจใน
รายละเอียดของนโยบายที่ว�าทําอย�างไร หาเงินมาจากไหน จะกู4ยืมและเก็บภาษีอย�างไร ทําให4
นักการเมืองเสนอนโยบายประชานิยม หรือสร4างฝLนให4กับประชาชนเพ่ือชัยชนะในการเลือกต้ัง ดังนั้น
ทําให4นักการเมืองเสนอนโยบายท่ีเปBนประโยชน&กับผู4ออกเสียง แต�เปBนผลเสียกับประเทศระยะยาว 
หรือก�อให4เกิดผลเสียต�อส�วนรวม พรรคการเมืองท่ีเสมือนผู4ขาย (supplier) ในตลาด นักการเมืองมุ�ง
แสวงหาคะแนนหรือความนิยมสูงสุดเพ่ือให4ได4รับชัยชนะในการเลือกต้ัง ในการเลือกต้ัง พรรคการเมือง
เสนอนโยบายเก่ียวกับการจัดสรรสินค4าและบริการท้ังหลายให4แก�ประชาชนท่ีรับประโยชน&จากการ
เลือกต้ังมากที่สุด และเลือกพรรคการเมืองที่ปรารถนาในการเลือกต้ัง การขาดการติตดตามของ
ประชาชนในการเลือกต้ังทําให4กลไกทางการเมืองล4มเหลวสําหรับการสร4างเสถียรภาพ ทําให4ประเทศ
เสียหาย (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2558: 2-58 – 2-60) 
    การตัดสินใจหรือการเลือกในทางเศรษฐศาสตร&มีความผิดพลาดหลายกรณี เพราะกฎ
ความสัมพันธ&ระหว�างการบริโภคกับการจ�ายค�าตอบแทนในการใช4สินค4าและบริการ (Consumption-
payments) เพราะสินค4าและบริการท่ีประชาชนบริโภคล4วนแล4วแต�มีต4นทุนหรือค�าใช�จ�ายในการผลิต
หรือหาได4ยาก ทําให4การบริโภคสินค4าและบริการแต�ละชนิด ผู4บริโภคต4องจ�ายค�าตอบแทนและคํานึก
ถึงความคุ4มค�าของการจ�าย หรือความจําเปBนในการบริโภคสินค4าและบริการ ทําให4การใช4ทรัพยากร
ของสังคมเปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพ เพราะไม�มีของฟรีในโลก ในทางตรงกันข4าม การใช4บริโภคสินค4า
และบริการตามนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลนั้นมีของฟรีสําหรับคนหรือประชาชนบางกลุ�ม เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร4อนของประชาชนหรือเปBนการหาเสียง เพ่ือผลประโยชน&แก�รัฐบาลหรือฝ�าย
การเมือง ในทางเศรษฐศาสตร& เม่ือประชาชนใช4ของฟรี ทําให4ต4องมีคนจ�ายสินค4าและบริการเหล�านี้
ด4วยการเสียภาษีและการใช4จ�ายเงินของรัฐบาลหลากหลายรูปแบบ การช�วยเหลือหรือการบรรเทา
ความเดือดร4อนของประชาชนท่ัวไป เปBนท่ียอมรับของผู4มีหน4าท่ีเสียภาษี แต�การใช4จ�ายจํานวนมากเพ่ือ
ผลประโยชน&ทางการเมือง การเก็บภาษีอย�างมากจากประชาชน จะไม�เปBนท่ียอมรับจนมีผลต�อการ
เปBนรัฐบาล (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 2558: 2-58 – 2-60)  
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  ในทางเศรษฐศาสตร& ผู4บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค4าและบริการ มีการกําหนด
เป{าหมายท่ีชัดเจนและรับผิดชอบต�อผลลัพธ&ท่ีถือกําเนิด การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค4าและบริการมาจาก
การเลือกโดยสมัครใจ (voluntary choices) และรับผิดชอบโดยจ�ายสินค4าและบริการ ในทางการเมือง 
เม่ือผู4ออกเสียงลงคะแนนเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมือง จะไม�มีปLญหาท่ีชัดเจนในการเลือก 
เพราะในการเลือกต้ังพรรคการเมืองจะเสนอนโยบายเปBนจํานวนมาก ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม แต�ผู4ออกเสียงลงคะแนนไม�สามารถเลือกนโยบายหนึ่งนโยบายใดท่ีคนชอบ และไม�เลือก
นโยบายท่ีตนไม�ชอบ แต�ต4องเลือกนโยบายท้ังหมดจากพรรคการเมืองท่ีเสนอ ผลลัพธ&ท่ีมาจากการ
เลือก ในทางเศรษฐศาสตร& การซ้ือสินค4าและบริการเปBนไปตามความสมัครใจของผู4ซ้ือ และผู4ซ้ือไดรับ
ผลลัพธ&โดยตรง คือ ความพอใจกับงบประมาณท่ีจ�ายไป ในทางการเมือง ผลลัพธ&ท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ไม�เกิดเปBนรูปธรรมทันที แต�มาจากการปฏิบัติของนักการเมืองและการบริหารจัดการทางการเมือง 
เพราะการตัดสินใจและการทํางานทางการเมืองใช4หลักเสียงข4างมาก (Majority rule) นโยบายของ     
ผู4ออกเสียงลงคะแนนอาจไม�ได4รับการปฏิบัติ ผลลัพธ&ท่ีมาจากการตัดสินใจทางการเมือง ไม�มีนักการเมือง
คนใดรับผิดชอบโดยตรง เม่ือนักการเมืองตัดสินใจผิดพลาด ประเทศมีความเสียหาย รัฐมนตรีตัดสินใจ
ผิดพลาด ประเทศเสียหาย รัฐบาลหรือรัฐมนตรีไม�ได4รับผิดชอบโดยตรง อาจรับผิดชอบทางการเมือง
ด4วยการลาออก ปล�อยให4ความเสียหายให4เปBนของประชาชน ทําให4ประชาชนเสียหายและเปBนภาระ
ของคนรุ�นต�อไป การตัดสินใจทางการเมืองที่ขาดเป{าหมายท่ีชัดเจน ผู4ท่ีตัดสินใจไม�รับผิดชอบต�อ
ผลลัพธ&ท่ีถือกําเนิด ดังนั้นนักการเมืองอาจทําลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 
2558: 2-58 – 2-61) 
 3.3 รัฐสภา 

  วิกฤตการณ&ทางการเมืองท่ีสําคัญมาจากการท่ีพรรคไทยรักไทยครอบงํารัฐสภาใน
กระบวนการด4านนิติบัญญัติ ทั้งการตั้งกระทู4 การอภิปรายทั่วไป อภิปรายทั่วไปพร4อมท้ังลงมติ      
ไม�ไว4วางใจรัฐบาล และบทบาทของคณะกรรมาธิการ เพราะจํานวนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเกือบ
ครึ่งหนึ่งสังกัดพรรคไทยรักไทย หรือจํานวนเกินครึ่งสังกัดพรรคร�วมรัฐบาล และสัมพันธ&กับองค&การ
อิสระท่ีมีมาตรฐานความเปBนกลางแบบใหม� แตกต�างจากเจตนารมรณ&ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ส�งผลให4 “รัฐสภามักถูกให4ความสําคัญน4อยจากรัฐบาลทักษิณ เพราะคุมเสียงข4างมากได4
เด็ดขาด และรัฐไทยตอนนั้นสนใจกระบวนการนโยบายแบบประชานิยมมากกว�ากระบวนการรัฐสภา” 
(วัชรพล พุทธรักษา, 2559) และ “ด4วยความท่ีพรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการทําการตลาด
ทางการเมือง ทําให4รัฐสภากลายเปBนรัฐสภาที่มีรัฐบาลผูกขาดอํานาจทางการเมืองมาก รัฐสภามี
อํานาจน4อยลง มีบทบาทน4อยลง ไม�สามารถทําหน4าท่ีตัวแทนของประชาชนได4อย�างเต็มท่ี” (ณัชชาภัทร 
อมรกุล, 2560) 
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  ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญถือกําเนิดใน พ.ศ. 2547 คือ (1) การเปลี่ยนแปลง
ประธานวุฒิสภา จากพลตรีมนูญกฤต รูปขจร เปBนนายสุชน ชาลีเครือ (พ.ศ. 2547-2549) ทําให4
สมาชิกวุฒิสภาเสียงข4างมากสนับสนุนรัฐบาลจากการมองของสาธารณชน ทําให4สมาชิกวุฒิสภา
ขัดแย4งอย�างรุนแรง มีการแบ�งเปBนฝLกเปBนฝ�าย เปBนกลุ�ม เปBนพรรคพวก อย�างโดดเด�น นําไปสู�ปLญหา
การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล (2) การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการและเจ4าหน4าท่ีระดับสูงท่ีเปBนประธาน หรือกรรมการ หรือคณะกรรมการท้ังชุด ของ
องค&การอิสระ ท่ีสําคัญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการป{องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ปปช.) จากการผลักดันของเสียงข4างมากในรัฐสภา ทําให4เปBน
สาธารณะต้ังคําถามกับความเปBนอิสระและการครอบงําจากเสียงข4างมาก หรือภายนอก หรืออ่ืนใด 
ขององค&การอิสระ และนําไปสู�วิกฤตศรัทธาท่ีมีต�อรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย 
(ทีมข�าวการเมือง หนังสือพิมพ&ไทยรัฐ, 2547: 3) (3) เสถียรภาพและความม่ันคงของรัฐบาลท่ีสั่งการ 
บงการ ควบคุม และครอบงํา รัฐสภาอย�างเบ็ดเสร็จ ทําให4การตรวจสอบและถ�วงดุล ท่ีสําคัญ จาก
พรรคฝ�ายค4าน ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต�อเนื่องนับต้ังแต� พ.ศ. 2544 การขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของฝ�ายค4านส�งผลให4ก�อให4เกิดวิกฤตการณ&ทางการเมืองนับต้ังแต� พ.ศ. 2548 ท่ีมีการ
ประท4วงของประชาชนท่ีเปBนชนชั้นกลางในเมืองจํานวนมาก ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
อย�างมาก ท้ังท่ีพรรคไทยรักไทยภายหลังชนะการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2548 มีเสียงข4างมากเด็ดขาดท่ี
มากกว�าสามในสี่ของสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรทั้งหมด แต�กลับต4องเผชิญวิกฤตการณ&ทางการเมือง
อย�างท่ีประเทศไทยไม�เคยเผชิญ นําไปสู�การยุบสภาเพ่ือให4มีการเลือกต้ังใหม�ใน พ.ศ. 2549 แต�การเกิด
สูญญากาศของอํานาจจากการปฏิเสธลงสมัครรับเลือกต้ังของพรรคประชาธิปLตย&และพรรคชาติไทยท่ี
เปBนแกนนํา ทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ต4องวางมือไปชั่วขณะหนึ่ง และการให4พลตํารวจเอกชิดชัย 
วรรณสถิตย& รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรีไปพลาง จนเมื่อสถานการณ&การเมืองมี
แนวโน4มท่ีจะมีการเลือกต้ังใหม�ได4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงกลับมาเพ่ือเตรียมการเลือกต้ัง แต�ยังไม�ทัน
มีการเลือกต้ังก็เกิดการรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 

  ภายหลังการรัฐประหารทําให4ประเทศไทยเข4าสู�การปกครองระบอบเผด็จการอํานาจ
นิยม ส�งผลให4มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห�งชาติเพื่อทําหน4าที่ออกกฎหมาย พร4อมกับสภาร�าง
รัฐธรรมนูญ จวบจนกระท่ังเม่ือมีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงจัดให4มีการเลือกต้ัง
ในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงผลการเลือกต้ัง พรรคพลังประชาชนท่ีสืบทอดอํานาจจากพรรค
ไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังด4วยจํานวนคะแนน 233 ท่ีนั่ง เปBนแกนนําจัดต้ังรัฐบาล ทําให4นายสมัคร 
สุนทรเวช หัวหน4าพรรค ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี แต�ภายหลังมีปLญหาจากการจัดรายการชิมไป
บ�นไป ทําให4ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให4พ4นจากตําแหน�ง และนายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ ดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีแทน ท�ามกลางการประท4วงทั้งในสภาผู4แทนราษฎรและนอกสภา ทําให4ไม�สามารถ
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แถลงนโยบายต�อรัฐสภาได4 มีการปjดท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนนําไปสู�การยุบพรรคพลังประชาชน 
ก�อให4เกิดพรรคเพ่ือไทยจากสมาชิกพรรคพลังประชาชนส�วนใหญ� แต�สมาชิกพรรคพลังประชาชนอีก
ส�วนหนึ่งเข4าร�วมและจัดต้ังพรรคภูมิใจไทย นํามาสู�การเปลี่ยนข้ัวอํานาจในการจัดตั้งรัฐบาลที่ทําให4
พรรคประชาธิปLตย&เปBนแกนนํา และทําให4นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน4าพรรค ดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรี ท�ามกลางปLญหาความขัดแย4งท่ีเปBนการเผชิญหน4าในสภาผู4แทนราษฎรและนอกสภา
ผู4แทนราษฎร จนเม่ือมีการยุบสภาทําให4ต4องการมีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรใน พ.ศ. 2554 ทําให4
พรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกต้ัง ทําให4นางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี แต�ความ
ขัดแย4งในสภาผู4แทนราษฎรท่ีสูงมากก�อให4เกิดการเผชิญหน4าและวิวาทะระหว�างพรรคเพ่ือไทยกับ
พรรคประชาธิปLตย&ที่สําคัญ คือ การให4ความเห็นชอบร�างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ก�อให4เกิด
วิกฤตการณ&ทางการเมือง จนนําไปสู�การรัฐประหารในท่ีสุด 

  ความขัดแย4งท่ีเปBนการเผชิญหน4าและวิกฤตการณ&ทางการเมือง ด4านหนึ่งสะท4อนถึง
การสิ้นสุดของกลุ�มทุนผูกขาดท่ีเคยจํากัดท่ีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว แต�
กลุ�มทุนท่ีมีอยู�กระจายไปท่ีพรรคการเมืองใหญ� และกลุ�มการเมืองท่ีมีอํานาจทางการเมือง ย�อมทําให4
ไม�มีกลุ�มทุนใดมีบทบาทชี้นําทางการเมืองและครอบงําทางการเมือง และทําให4รัฐสภาท่ีเคยทําหน4าท่ี
ออกกฎหมายและนโยบายเพ่ือสนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลงต4องชะงักงัน นับเปBนปLญหาท่ีสําคัญ
ของประเทศ ขณะเดียวกันย�อมทําให4ทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดประสบ
ปLญหาและอุปสรรคในการทําให4รัฐชาติก4าวสู�รัฐตลาด ก�อให4เกิดปLญหาทางการเมืองท่ีทําให4ไม�สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศเพื่อสนองตอบต�อแนวคิดเสรีนิยมใหม� ส�งผลต�ออัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีชลอตัวมากกว�า 10 ป� 
 3.4 รัฐบาล   

  การขับเคลื่อนนโยบายด4วยแนวคิดตลาดทางการเมือง นับเปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ัง นับเปBนการทําลาย สิ้นสุด ยกเลิก หมดสภาพ หรืออ่ืนใด การจัดต้ัง
รัฐบาลผสมท่ีประกอบด4วยพรรคการเมืองหลายพรรค (Coalition Government) แทนท่ีด4วยรัฐบาล
ท่ีประกอบด4วยพรรคการเมืองแกนนําท่ีครอบงํา (Dominant Party Government) ภายหลังการ
เลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 และเปBนรัฐบาลท่ีประกอบด4วยพรรคการเมืองพรรคเดียว (Single party 
System) ภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2548 ทําให4สั่งการ บงการ ควบคุม ครอบงํา หรืออ่ืนใด 
รัฐบาล เพราะรัฐมนตรีจํานวนมากสังกัดพรรคไทยรักไทย จนก�อให4เกิดระบอบทักษิณ ท่ีเปBนรัฐบาล
เสียงข4างมากแบบเบ็ดเสร็จ จากกลุ�มธุรกิจท่ีเปBนกลุ�มการเมืองเดียวกัน ผนวกรวมเปBนพรรคไทยรักไทย 
พรรคการเมืองท่ีมีอํานาจทางการเมืองสูงสุด มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน4าพรรค นายกรัฐมนตรี 
ผู4นําเสียงข4างมากในรัฐสภา และผู4นํากลุ�มทุนชินวัตร กลุ�มทุนท่ีใหญ�ท่ีสุดของพรรค (นครินทร& เมฆไตรรัตน&, 
2549: 6-1 – 6-21)  
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  ความเปลี่ยนแปลงข4างต4นสอดคล4องกับแนวคิดที่ว�า “ตามที่กล�าวไปแล4ว เมื่อ
นโยบายเปBนตัวนํา รัฐบาลจึงถูกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทํางานได4ง�าย เพราะประชา
สังคมมีนโยบายช�วงการหาเสียงเปBนเครื่องมือตรวจสอบ รัฐบาลเองก็ทํางานเหมือนองค&กรเอกชน 
เลือกคนท่ีสร4างนโยบายมาเปBนผู4ทํางานปฏิบัติ ใครไม�เหมาะสมก็เปลี่ยนแปลงได4ตลอดเวลา เราจึงเห็น
การปรับ ครม. บ�อยครั้งในยุคสมัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท้ังปรับเพ่ือตอบแทนและปรับเพ่ือ
ทํางาน” (กาลัญ วรพิทยุต, 2559) และทําให4 “รัฐบาลมีอํานาจมากข้ึน เข4าข้ันเผด็จการในระบอบ
ประชาธิปไตย ควบคุมท้ังฝ�ายวุฒิสภา และข4าราชการ ทําให4ระบบการเมืองไทยไม�เปBนประชาธิปไตย
เท�าท่ีควร” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) 

  การตลาดทางการเมืองแบบประชานิยมทําให4นโยบายสาธารณะของรัฐบาล พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร เน4นวัตถุประสงค&และเป{าหมายท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว�ากระบวนการ 
เพ่ือสร4างความพ่ึงพอใจกับรัฐบาลผ�านนโยบายสาธารณะ (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 30) เพราะการ “เกิด
รัฐบาลน4อยพรรค (และรัฐบาลพรรคเดียว) ท่ีเข4มแข็ง ผลักดันนโยบายท่ีหาเสียงไว4ได4โดยง�าย” (วัชรพล 
พุทธรักษา, 2559) 

  การรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด4านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ& จุลานนท& ที่ให4คุณค�าและเพิ่มความสําคัญกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แต�แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทักษิณยังคงมีอยู�อย�างต�อเนื่องแต�ลดความสําคัญลง 
ส�วนรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ กลับมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนจาก
นโยบายท่ีเปBนท้ังประชานิยมและเสรีนิยมใหม� อาทิ นโยบายรถเมล&ฟรีรถไฟฟรี นโยบายเอ้ืออาทร 
เปBนต4น นโยบายหลายนโยบายล4วนแล4วแต�สืบทอดจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ด4วยกันท้ังสิ้น 
ส�วนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับกําหนดและดําเนินการตามแนวคิดประชานิยมอย�างต�อเนื่อง
เช�นกัน แม4ว�าชื่อและรายละเอียดของนโยบายจะแตกต�างจากสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

  ชัยชนะของพรรคเพ่ือไทยภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรท่ัวไปใน 
พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรเสียงข4างมากเลือกนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร สมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทย ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู�หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล4าฯ แต�งต้ังในวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เปBน
นายกรัฐมนตรีลําดับท่ี 28 ต�อจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก�อให4เกิดความสนใจในต�างประเทศถึงการ
จัดลําดับจากนิตยสารในต�างประเทศหลายฉบับ จาก (1) นิตยสารไทม&ยกย�องให4เปBน 12 สตรีท่ีเปBน
ผู4นําโลกใน พ.ศ. 2554 (2) นิตยสารฟอร&บส& ท่ีจัดให4เปBนสตรีท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในโลกลําดับท่ี 54 
ใน พ.ศ. 2554 (3) นิตยสารนิวส&วีคยกย�องให4เปBน 150 สตรี ผู4สะเทือนโลกใน พ.ศ. 2555 (4) นิตยสาร
ฟอร&บส&จัดลําดับสตรีท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในโลกลําดับท่ี 30 ใน พ.ศ. 2555 (5) สหประชาชาติยกย�อง
ให4เปBนสตรีตัวอย�างด4านการจัดการภัยพิบัติและผู4สนับสนุนบทบาทสตรีในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต4 (6) นิตยสารฟอร&บส& ท่ีจัดให4เปBนสตรีท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในโลก
ลําดับท่ี 30 ใน พ.ศ. 2556 (ชวนะ ภวกานนท&, 2548: 213-223) 

  แม4ว�านางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร ประสบความสําเร็จในระดับต�างประเทศหรือ
นานาประเทศ แต�ภายในประเทศกลับเปBนท่ีวิพากษ&วิจารณ&ถึงความเหมาะสมกับการดํารงตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรี ความผิดพลาดจากการสื่อสารทางการเมืองระหว�างการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีทําให4
ประชาชนจํานวนหนึ่งพิจารณาเปBนตัวแทน (nominee หรือ proxy) ทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีเปBนพ่ีชาย เพ่ือยึดพ้ืนท่ีรักษา และสถาปนาอํานาจนําทางการเมือง ท่ีมา
จากการนําเสนอทางการเมือง นับต้ังแต�การใช4โพย จนกลายเปBนนายกรัฐมนตรีท่ีมีชื่อเสียงด4านการตลาด 
(Celebrity Marketing) จากบทบาทของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลุ�มแนวร�วมประชาธิปไตยต�อต4าน
เผด็จการแห�งชาติ (นปช.) และประชาชนท่ีสนับสนุน ท่ีส�งเสริม สนับสนุน ประคับประคอง หรืออ่ืนใด 
แต�กระนั้น การอ�านโพยของนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร มีความผิดพลาดหลายครั้ง ท่ีสําคัญ คือ 
คอนกรีต อ�านเปBน คอ-นก-รีด เดือนพฤศจิกายน อ�านเปBน เดือนพฤศจิกา-คม อําเภอสุไหงโกลก อ�านเปBน 
ซุน-ไก-โก-ลก อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา อ�านเปBน จังหวัดหาดใหญ� หญ4าแฝก อ�านเปBน หญ4าแพรก 
นครซิดนีย& อ�านเปBน ประเทศซิดนีย& และ Thank you Thank you Thank you อ�านเปBน Thank 
you Three times 

  นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร ล4วนแล4วแต�สะท4อนถึง
แนวคิดประชานิยมและเสรีนิยมใหม�ตามแนวทางของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีนําไปสู�การตลาด
ทางการเมือง ท้ังท่ีเปBนนโยบายท่ีสืบต�อจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนโยบายท่ีริเริ่มใหม� ท่ี
สําคัญ คือ นโยบายหลักประกันสุขภาพท่ัวหน4า หรือสามสิบบาทรักษาทุกโรค เบี้ยยังชีพรายเดือน
สําหรับผู4สูงอายุแบบข้ันบันได ประกันรายได4ปริญญาตรี 15,000 บาท ค�าแรงข้ันตํ่า 300 บาท การประกัน
ราคาข4าว รถไฟความเร็วสูง แสดงถึงนโยบายท่ีเร�งด�วนตามท่ีรณรงค&หาเสียงผ�านความเห็นชอบจาก
รัฐบาลเปBนจํานวนมาก การท่ีรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร มีการกําหนดและดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส�งผลให4รัฐบาลเปBนท่ียอมรับอย�างกว4างขวางจากพ้ืนท่ี
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ บางส�วน และปริมณฑล การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช�วงทศวรรษท่ี 2550 จึงเปBนการผสมผสานระหว�างแนวทางกระแสหลัก คือ การพัฒนา
ตามแนวทางประชานิยมและเสรีนิยมใหม�ตามตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทักษิณ กับการพัฒนา
เศรษฐกิจทางเลือก ที่สําคัญ คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่มีคุณค�าและความหมายต�อทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศท้ังในปLจจุบันและอนาคต 

  ภายหลังการรัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พลเอกประยุทธ& จันทร&
โอชา ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี มีการกําหนดนโยบายท่ีแสดงถึงการนําแนวคิดประชานิยมและเสรี
นิยมใหม�มาใช4อย�างเด�นชัด นโยบายหลายนโยบายสืบต�อจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แม4ว�าจะ
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พยายามเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ท่ีสําคัญ คือ นโยบายหลักประกันสุขภาพท่ัวหน4า หรือสามสิบบาท
รักษาทุกโรค เบี้ยยังชีพรายเดือนสําหรับผู4สูงอายุ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายสาธารณะใหม�ท่ีสอดคล4อง
กับแนวทางนี้ ท่ีสําคัญ คือ นโยบายประชารัฐ ท่ีเปBนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปBนหลักใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสอดคล4องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ด4วยความร�วมมือ
ของภาคส�วนท่ีสําคัญ 5 ภาคส�วน ประกอบด4วย รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน ท่ี
ทํางานร�วมกัน และไทยแลนด& 4.0 (Thailnd 4.0) ท่ีเปBนตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให4ประเทศไทย
รอดพ4นจากประเทศกับดักรายได4ปานกลาง โดยเน4นการใช4นวัตกรรมท่ีทันสมัย การสร4างมูลค�าเพ่ิม
ให4กับสินค4าและบริการในวิสากิจขนาดกลางและขนาดย�อม ให4เกิดการกระจายท่ัวประเทศ 

  การกําหนดนโยบายประชารัฐและไทยแลนด& 4.0 ล4วนแล4วแสดงให4เห็นถึงบทบาท
ของภาคเอกชนท่ีมีทุนขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของประเทศทําให4ก4าวเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐ
ตลาดอย�างเด�นชัด โดยไม�ผ�านตัวกลางอย�างพรรคการเมือง เพราะเปBนการปกครองแบบเผด็จการ
อํานาจนิยมทําให4แตกต�างจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ท่ีพรรคการเมืองเปBนกล
จักรสําคัญ เปBนท่ีน�าสังเกตว�าโครงสร4างคณะรัฐมนตรีด4านเศรษฐกิจท่ีเปBนบุคคลสําคัญ ล4วนแล4วแต�เคย
เปBนบุคคลท่ีเปBนแกนหลักหรือร�วมทํางานกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาแล4ว ด4วยกันท้ังสิ้น ท่ีสําคัญ 
คือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ& และนายสุวิทย& เมษินทรีย& ท่ีมีบทบาทสําคัญต�อการกําหนดนโยบาย
สาธารณะด4านเศรษฐกิจ สะท4อนถึงความสําคัญและความจําเปBนท่ีต4องสนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีมาจากปLจจัยภายในประเทศ 
 3.5 ระบบราชการ 

  ระบบราชการลดบทบาทลงในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เหลือเพียงการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ “ระบบราชการมีการทํางานท่ีทันสมัยข้ึนบ4าง แม4จะยังไม�ดีนักก็ตาม” (วัชรพล 
พุทธรักษา, 2559) และ “ระบบราชการถูกครอบงําโดยนักการเมือง” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) แต�
มีข4อดีเพราะ “อย�างน4อยท่ีสุดก็ช�วยทําให4การบริหารราชการมีเป{าหมายท่ีชัดเจน (ณัฐกร วิทิตานนท&, 
2559) 

  ภายหลังการรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พลเอกสุรยุทธ& จุลานนท& 
ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี โครงสร4างของรัฐบาลท่ีประกอบด4วยข4าราชการท่ีท้ังปฏิบัติหน4าท่ีและ
เกษียณแล4ว ทหาร นักวิชาการ นักธุรกิจ ท่ีส�วนใหญ�ล4วนแล4วแต�เปBนข4าราชการประจําหรือข4าราชการ
บํานาญ ทําให4มีบทบาทฟ��นฟูบทบาทของหน�วยงานหลักท้ังหมด ท่ีประกอบด4วย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงบประมาณ และธนาคาร
แห�งประเทศไทย ท่ีสําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ท่ี
ยกเลิกยุทธศาสตร&การพัฒนาท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กําหนด การปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติฉบับที่สิบ (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่เน4นสอดคล4องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู�หัว แผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ มีเป{าหมายท่ีเน4นความสงบเรียบร4อย ความมีเสถียรภาพ ความม่ันคง มากกว�าความ
ทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลให4
คล4ายคลึงหรือเคียงกับช�วงก�อนการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส�วนด4าน
งบประมาณมีความเปลี่ยนแปลง เพราะเปBนการนําไปสู�การกลับไปใช4การจัดสรรงบประมาณแตกต�าง
จากเดิม จากอัตราการบริการด4านเศรษฐกิจลดลง งบกลางลดลงจากจํานวน 243 พันล4านบาท หรือ
ร4อยละ 18.8 เปBนจํานวน 198 พันล4านบาท หรือร4อยละ 12.6 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2550  เพราะ
เหตุผลทางการเมืองท่ีทําให4เพ่ิมงบประมาณการบริหารงานราชการหรือการบริการภาครัฐและ
สาธารณสุข การบริหารงานราชการหรือการบริการภาครัฐ ท่ีสําคัญ คือ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การป{องกันประเทศ ท่ีเพ่ิมจํานวนจาก 85 พันล4านบาท หรือร4อยละ 6.3 ของงบประมาณประจําป� 
พ.ศ. 2549 เปBนจํานวน 115 พันล4านบาท หรือร4อยละ 7.3 ของงบประมาณประจําป� พ.ศ. 2550 เพ่ิม
จํานวนเปBน 142 พันล4านบาทในงบประมาณประจําป� พ.ศ. 2551 เพ่ิมจํานวนเปBน 168 พันล4านบาท 
หรือร4อยละ 18 ของงบประมาณประจําป� พ.ศ. 2552 (BOB Thailand s Budgeting in Brief 
FY2007 2008 2009) 

  ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมาจากภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 พลเอกสุรยุทธ& 
จุลานนท& นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจสั่งการให4ปรับนโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า 
สามสิบบาทรักษาทุกโรค เปBนบริการรักษาฟรี ไม�มีค�าใช4จ�าย ทําให4การจัดสรรงบประมาณในกองทุน
หมุนเวียนเพ่ิมเปBนจํานวน 75 พันล4านบาท ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2550 และเปBนจํานวน 101 
พันล4านบาท ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 (BOB Thailand s Budgeting in Brief each edition 
อะกิระ ซูเอะฮีโระ, 2558: 106) ทําให4การจัดสรรงบประมาณท่ีเปBนงบกลางเพ่ิมจํานวนจาก 198 
พันล4านบาทใน พ.ศ. 2550 เปBนจํานวน 266 พันล4านบาทใน พ.ศ. 2554 (อะกิระ ซูเอะฮีโระ, 2558: 
107) ดังนั้น “ระบบราชการโดยท4าทายจากแนวคิดของการบริหารมืออาชีพเช�นผู4ว�าซีอีโอ อย�างไรก็ตาม
ด4วยรากฐานที่ฝLงลึกในระบบราชการทําให4ระบบท่ีถูกนําข้ึนมาโดนกระแสต�อต4านตีตกไป” (ชาคริต 
เทียบเธียรรัตน&, 2559) 

  บทบาทการกําหนดนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติจึงลดความสําคัญลง การรัฐประหารใน
วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงนโยบายด4านเศรษฐกิจท่ีให4คุณค�าและ
ความสําคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน แต�แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทักษิณยังคงมีอยู�
อย�างต�อเนื่องแต�ลดความสําคัญลงในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ& จุลานนท& ส�วนรัฐบาลนายสมัคร 
สุนทรเวช และรัฐบาล นายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ กลับมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนจากนโยบายท่ีเปBนท้ัง
ประชานิยมและเสรีนิยมใหม� ส�วนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับกําหนดและดําเนินการตาม
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แนวคิดประชานิยมอย�างต�อเนื่อง แม4ว�าชื่อและรายละเอียดของนโยบายจะแตกต�างจากสมัยรัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขณะท่ีรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร มีการกําหนดและดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส�งผลให4รัฐบาลเปBนท่ียอมรับอย�างกว4างขวางจากพ้ืนท่ี
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางส�วน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช�วงทศวรรษท่ี 2550 จึงเปBนการผสมผสานระหว�างแนวทางกระแสหลัก คือ การพัฒนา
ตามแนวทางประชานิยมและเสรีนิยมใหม�ตามตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทักษิณ กับการพัฒนา
เศรษฐกิจทางเลือก ที่สําคัญ คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่มีคุณค�าและความหมายต�อทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศท้ังในปLจจุบันและอนาคต 
 3.6 ประชาสังคม 

  ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการเมืองช�วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
คือ การท่ี “ภาคประชาสังคมเติบโตข้ึน อย�างน4อยท่ีสุดประชาชนสามารถออกมาเรียกร4องจากทักษิณ
ได4โดยไม�ต4องกลัวอํานาจนอกกฎหมายของกลุ�มอิทธิพลใดๆ” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559) แต�
ขณะเดียวกัน “ประชาสังคมพยายามแสดงความเข4มแข็ง และพยายามมีบทบาทในทางการเมือง แต�
ถูกขัดขวางจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ท่ีมีความม่ันใจในตัวเองมากเกินไป” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560)  

  ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการ
อํานาจนิยมนําไปสู�การมีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลง
ภาคประชาชนจากผู4ดูเปBนผู4เล�น (Players not watchers) แตกต�างจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดให4ประชาชนเปBนผู4ดู (Watchers) ด4วยการทําให4ภาคประชาชนมีส�วนร�วม
ทางการเมืองท้ังทางตรงและทางอ4อม (จุมพล หนิมพานิช, 2558: 3-30) สอดคล4องกับแนวคิดท่ีว�า 
“การนํานโยบายนําการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทําให4ประชาสังคมในสมัยนั้น เริ่มต่ืนตัวกับ
การให4ความสําคัญกับสิ่งท่ีเปBนรูปธรรมมากกว�านามธรรมเหมือนในอดีต ประชาสังคมเริ่มต้ังคําถามถึง
สิ่งท่ีนักการเมืองและพรรคการเมืองจําทําให4หลังจากได4รับการเลือกต้ัง มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายของพรรคการเมืองต�างๆ เพ่ือตัดสินใจในการเลือกต้ังครั้งต�อๆ ไปด4วย” (กาลัญ 
วรพิทยุต, 2559) และ “สังคมไทยกลายเปBนสังคมท่ีหวังประโยชน&จากนโยบายท่ีให4 แบบไม�เหลือ
ทางเลือกให4กับประชาชน กล�าวคือ ไม�ต�างจากนโยบายโปรโมชั่นของสินค4าและองค&กรธุรกิจ ท่ีประชาชน
เสพติดประชานิยม พรรคไหนให4มากกว�าก็เลือกพรรคนั้น สังคมขาดการพึ่งพาตนเองอย�างมีสติ” 
(กาลัญ วรพิทยุต, 2559)     

  ความขัดแย4งท่ีเปBนการเผชิญหน4าและกลายเปBนความรุนแรงก�อให4เกิดการต�อต4าน
ระบอบทักษิณ จากปLญหาด4านการเมือง คือ แนวคิดและบทบาทรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท่ีมี
แนวโน4มอํานาจนิยมมากกว�าประชาธิปไตย ก�อให4เกิดระบอบทักษิณ ทําให4มีแนวโน4มเปBนรัฐอํานาจนิยม 
ด4านเศรษฐกิจ เพราะแนวคิดประชานิยมก�อให4เกิดการต�อต4านจากการใช4จ�ายภาครัฐท่ีเปBนประโยชน&
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หรือเอ้ืออํานวยประโยชน&ให4กับผู4กุมอํานาจทางการเมือง ขาดความสมดุล ขาดความสมเหตุสมผล 
ก�อให4เกิดผลประโยชน&ทับซ4อน (Conflict of Interest) และด4านสังคม คือ การลดศักยภาพชุมชนจาก
การมอบปLจจัยให4ชุมชนมากกว�าการให4ชุมชนพ่ึงตนเองจากนโยบายเอ้ืออาทร (พิชญ& พงษ&สวัสด์ิ, 
2557: 67) 
  วิกฤตการณ&ทางการเมืองจากระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative 
democracy) ทําให4รับรู4ว�าเปBนการเมืองท่ีไม�มีตัวแทน (unrepresentative politics) จากประชาชน 
แต�เปBนการเมืองเรื่องของชนชั้นนํา ขาดการสะท4อนความต4องการของประชาชน ท่ีสําคัญ คือ การแสดง
ทัศนะตรงกันข4าม เปBนปฏิปLกษ&กับประชาชนเพราะการเมืองแบบตัวแทนแบ�งฝLกแบ�งฝ�าย (partisan) 
เปBนประโยชน&หรือเอ้ือประโยชน&กับกลุ�มคนบางกลุ�ม ไม�เปBนประโยชน&กับสาธารณะ ส�วนรวม หรืออ่ืนใด 
ทําให4นักการเมือง พรรคการเมือง หรืออ่ืนใด กําหนดกลยุทธ&ท่ีอ4างประชาชน (Taggart, 2002: 76) 
เพ่ือสนองตอบต�อผลประโยชน&สาธารณะ ส�วนรวม มากกว�าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ฝ�ายใด
ฝ�ายหนึ่ง พวกใดพวกหนึ่ง หรืออ่ืนใด (Mair, 2002: 89; Ware, 2002: 101-102) เพราะการตลาด
ทางการเมืองท่ีเข4ามาทําให4นักการเมืองท่ีคาดหวังชัยชนะจากการเลือกต้ังสนองตอบต�อประเด็นปLญหา
เฉพาะหน4า สอดรับกับผู4ออกเสียงลงคะแนนจํานวนมากที่สนใจกับการแก4ปLญหาเฉพาะหน4าของ
นักการเมืองมากกว�าปLญหาระยะยาวจากวิธีการแก4ปLญหาท่ียั่งยืน ความต้ังใจเพ่ือบรรลุผล (Norpoth, 
1996: 304) และเก่ียวพันกับการรับรู4ข4อมูลข�าวสารจากประชาชนต�อปLญหาท่ีถือกําเนิด ส�วนหนึ่งมา
จากการณรงค&หาเสียงและข4อมูลข�าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ&และสื่ออิเลคทรอนิกส& (บูฆอรี หยีหมะ, 2549: 
27)  

  ความขัดแย4งทางการเมืองถือกําเนิดข้ึนใน พ.ศ. 2547 เพราะมีกลุ�มประชาชนต�อต4าน 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย จนภายหลังจึงมีการจัดต้ังกลุ�มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยหรือกลุ�มคนเสื้อเหลืองนับต้ังแต� พ.ศ. 2549 หรือเสื้อหลากสีในภายหลัง 
บทบาทการต�อต4าน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อย�างแข็งขัน ประสานกับการประท4วงไม�ลงสมัครรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมืองอ่ืนนอกเหนือท่ีไม�ใช�พรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2549 นําไปสู�
การรัฐประหารของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู4บัญชาการทหารบก ในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
ก�อให4เกิดกลุ�มแนวร�วมประชาธิปไตยต�อต4านเผด็จการแห�งชาติ (นปช.) มาจากแนวร�วมประชาธิปไตย
ขับไล�เผด็จการ (นปก.) ก�อต้ังใน พ.ศ. 2550 เพ่ือขับไล�คณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ (คมช.) ท่ีเปBน
คณะทหารท่ีทําการรัฐประหาร กับพลเอกสุรยุทธ& จุลานนท& นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หรือรัฐบาล 
ท่ีมีการแบ�งแกนนําเปBนรุ�นหลายรุ�น (ชยุต ภวภานันท&กุล และณสรัญ มหิทธิชาติกุล, 2557: 10-49 – 
10-53) 
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  แม4มีการชุมนุมอย�างต�อเนื่อง แต�กลุ�มแนวร�วมประชาธิปไตยต�อต4านเผด็จการแห�งชาติ 
(นปช.) ยุติการชุมนุมนับต้ังแต�วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังจากพรรคพลังประชาชนชนะ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร แต�ภายหลังมีการกลับมารวมกันเพื่อต�อต4านกลุ�มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยนับต้ังแต�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลพรรคพลัง
ประชาชน ท่ีมีนายสมัคร สุนทรเวช เปBนนายกรัฐมนตรี และนายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ เปBนนายกรัฐมนตรี
ภายหลัง และต�อต4านรัฐบาลพรรคประชาธิปLตย& ท่ีมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีภายหลัง 
ท่ีมาจากเง่ือนไขพิเศษทางการเมือง เปBนการสถาปนาโอกาสทางการเมือง จากการยุบพรรคพลัง
ประชาชน ทําให4สมาชิกส�วนใหญ�รวมกันเปBนสมาชิกพรรคเพ่ือไทย และสมาชิกกลุ�มหนึ่งจัดต้ังพรรค
ภูมิใจไทย ท่ีมีส�วนสนับสนุนการจัดต้ังรัฐบาลท่ีมีพรรคประชาธิปLตย&เปBนแกนนํา มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
เปBนนายกรัฐมนตรี การสนับสนุนของกองทัพ การสนับสนุนของชนชั้นนําส�วนหนึ่ง และประชาชนส�วนหนึ่ง 

  ภายหลังเหตุการณ&การชุมนุมทางการเมืองใน พ.ศ. 2553 ทําให4กลุ�มแนวร�วม
ประชาธิปไตยต�อต4านเผด็จการแห�งชาติ (นปช.) ปรับโครงสร4างภายใน มีการสื่อสารทางการตลาด
เชิงสัญญะและตีความถึงการต�อสู4ของกลุ�มท่ีเปBนการต�อสู4ของชนชั้นล�างหรือไพร� กับชนชั้นกลาง ชนชั้นนํา 
อํามาตย& พรรคประชาธิปLตย& ความขัดแย4งทวีความรุนแรงจากการสัมภาษณ& การปราศรัย การแถลงการณ& 
หรืออ่ืนใด ท่ีพาดพิงบุคคลท่ีเปBนสัญลักษณ& แกนนํา หรืออ่ืนใดของฝ�ายตรงข4าม ท่ีสําคัญ คือ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท& ประธานองคมนตรี และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีการเพ่ิมความ
ขัดแย4งจากถ4อยคําท่ีแสดงความเกลียดชังและเพ่ิมความรุนแรงในการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ 
การเรียกร4องให4พลเอกเปรม ติณสูลานนท& เก่ียวข4องกับการเมือง หรือลาออกจากตําแหน�งประธาน
องคมนตรีหากเก่ียวข4องกับการเมือง และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให4ยุบสภาผู4แทนราษฎร เพ่ือคืนอํานาจ
ให4ประชาชนเลือกตั้งใหม� เพราะการจัดตั้งรัฐบาลเปBนไปอย�างไม�ปกติ ไพร�และอํามาตย&นับว�า
กลายเปBนสัญลักษณ&เพ่ือแบ�งกลุ�มคนเพ่ือความขัดแย4งและต�อสู4ทางการเมืองอย�างชัดเจน สัญลักษณ&
ของการตลาดทางการเมืองคือการใช4สีแดง แนวคิดทางการเมืองของกลุ�มแนวร�วมประชาธิปไตย
ต�อต4านเผด็จการแห�งชาติ (นปช.) หรือกลุ�มคนเสื้อแดง คือ การสนับสนุนแนวคิดและอุดมการณ&
ประชาธิปไตยท่ีมาจากการเลือกต้ัง เปBนเสียงส�วนใหญ�ของประเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกต้ังจาก
ประชาชน กลุ�มแนวร�วมประชาธิปไตยต�อต4านเผด็จการแห�งชาติ (นปช.) มีมวลชนจํานวนมาก
สนับสนุน ก�อให4เกิดเครือข�ายหลายกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน ร�วมเปBนเครือข�าย บุคคลและ
กลุ�มบุคคลท่ีสนับสนุน (ชยุต ภวภานันท&กุล และณสรัญ มหิทธิชาติกุล, 2557: 10-51 – 10-52)  

  นางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร แม4ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี แต�แสดงท�าทีสนับสนุน
การชุมนุมของคนเสื้อแดง การเสนอร�างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกลับกลายเปBนปLญหาท่ีทําให4กลุ�ม
คนจํานวนมากในกรุงเทพฯ ท่ีปฏิเสธ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร พรรคเพ่ือไทย 
แนวร�วมประชาธิปไตยต�อต4านเผด็จการแห�งชาติ (นปช.) และคนเสื้อแดง แสดงพลังการชุมนุมทางการเมือง  
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ท่ีกลายเปBนกลุ�มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให4เปBนประชาธิปไตยท่ี
สมบูรณ&อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเปBนประมุข (กปปส.) ท่ีจัดต้ังในวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
เปBนปรากฏการณ&มวลมหาประชาชน ท่ีมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปLตย& เปBน
แกนนํา ทําให4นางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาผู4แทนราษฎรในวันท่ี 9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 แต�การเคลื่อนไหวทางการเมืองทําให4การจัดการการเลือกต้ังล4มเหลว นางสาวยิ่งลักษณ& 
ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีต�อเนื่องจนเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวินิจฉัยให4พ4นจากการรักษาการ
ในวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจากการย4ายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหน�งเลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห�งชาติ  

  การถือกําเนิดของปรากฏการณ&มวลมหาประชาชนเปBนผลมาจากกลยุทธ&การตลาด
ทางการเมือง ที่นําเสนอปLญหาของพรรคเพื่อไทยที่ต�อเนื่องจากพรรคไทยรักไทย และปLญหาของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีมาจากการแจ4งบัญชีทรัพย&สินท่ีเปBนปLญหาช�วงเริ่มต4น และการขายหุ4นชินคอร&ป
ให4เทมาเสกช�วงสุดท4ายของการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ทําให4ฝ�ายตรงข4ามนํามาขยายจุดด4วยกล
ยุทธ&สื่อสารการตลาดที่ให4รําลึกถึงอดีต เปBนการโหยหาอดีต (Nostalgia) ด4วยการตีความหมาย 
(Hermeneutics) ด4วยมายาคติแบบโรลอง บาร&ต (Roland Bathes) และหลุยส& อัลธูแซร& (Louise 
Althusser) จากการผลักดันร�างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให4แก�ผู4กระทําความผิดเนื่องมาจากการ
ชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ…. ตามมติเสียงข4างมากของ
กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู4แทนราษฎร นํามาสู�การแสดงความไม�พอใจของประชาชนเปBนจํานวนมาก 
จากการสื่อสารทางการเมืองท่ีมีการให4ข4อมูลกับประชาชนในแง�มุมของฝ�ายการเมืองแต�ละฝ�ายอย�าง
กว4างขวางทําให4มีท้ังท่ีเห็นด4วยและคัดค4านอย�างรุนแรง บนพ้ืนฐานความแตกแยกทางการเมืองท่ีเปBน
พ้ืนฐานอยู�เดิม จนนําไปสู�การเผชิญหน4าอย�างรุนแรง 

  รากฐานความขัดแย4งมาจากการนําเสนอแนวคิดสองนคราประชาธิปไตยของเอนก 
เหล�าธรรมทัศน& ท่ีว�าคนชนบทต้ังรัฐบาล คนในเมืองล4มรัฐบาล พัฒนาการภายหลังท่ีเปBนสมมติฐาน
ความขัดแย4งท่ีมาจากความแตกต�างด4านฐานะ การศึกษา ชนชั้น วิถีชีวิต ท่ีพํานักอาศัย ท่ีสําคัญ คือ 
อุดมการณ&ทางการเมือง จนเม่ือพรรคเพ่ือไทยท่ีมีฐานส�วนใหญ�จากชนชั้นกลางระดับกลางและระดับล�าง 
และชนชั้นล�าง คนชนบท ภาคเกษตรกรรม สนับสนุนร�างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให4แก�ผู4กระทํา
ความผิดเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ…. 
นับเปBนชนวนท่ีนํามาปลุกกระแสและก�อให4เกิดมายาคติต�อต4านรัฐบาลนําไปสู�ปรากฏการณ&มวลมหา
ประชาชน กลายเปBนการขับไล�รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร การโค�นล4มระบอบทักษิณ ด4วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายท้ังในระบบและนอกระบบ ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ท้ังการปjดกรุงเทพฯ 
การเป�านกหวีด จนแบ�งคําเรียกประชาชนในประชาสังคมเปBนสองกลุ�ม คือ ไพร� ท่ีเปBนชนชั้นกลาง
ระดับกลางและระดับล�าง และชนชั้นล�าง คนชนบท ภาคเกษตรกรรม เปBนคนส�วนใหญ�ในภาคเหนือ
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และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอํามาตย& ท่ีเปBนชนชั้นสูงและชนชั้นกลางระดับสูง เปBนชนชั้นนํา 
คนในเมือง ภาคอุตสาหกรรม เปBนคนส�วนใหญ�ในกรุงเทพฯ และภาคใต4 จนนําไปสู�การเผชิญหน4า 
(สุรชาติ บํารุงสุข, 2557: 36) จนนํามาสู�การรัฐประหารในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในท่ีสุด 

  ภายหลังการรัฐประหาร ภาคประชาสังคมแทบหมดบทบาทลงเพราะการชุมนุมทาง
การเมืองเปBนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหล�านี้นําไปสู�อํานาจทางการเมืองท่ีมา
จากคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) ท่ีทําหน4าท่ีเสมือนหนึ่งเปBนองค&อธิปLตย&และทําหน4าท่ีจัดต้ัง
รัฐบาลท่ีมีพลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา เปBนนายกรัฐมนตรี และมีการแต�งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนประเทศ ทําให4ประชาสังคมหมดบทบาทลง แม4ว�าจะมีปLญหาท้ัง
จากราคาสินค4าเกษตรตกตํ่า และปLญหาอ่ืน ท่ีกระทบต�อภาคประชาสังคมโดยตรงก็ตาม แม4ว�าภายหลัง
จะมีนโยบายประชารัฐ แต�โดยโครงการเปBนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีรัฐขับเคลื่อนในรูปของ
บริษัททางธุรกิจส�วนหนึ่ง ทําให4ไม�จัดเปBนประชาสังคม แต�เปBนธุรกิจท่ีรัฐขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจฐาน
รากสู�การตลาด สะท4อนถึงบทบาทของรัฐในฐานะท่ีเปBนแหล�งทุนขนาดใหญ�ร�วมมือกับภาคเอกชนทํา
หน4าท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากเศรษฐกิจฐานรากสู�ระดับสากล ทําให4เห็นถึงความ
คล4ายคลึงและไม�แตกต�างจากสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีต�อเนื่องมาจนถึงสมัยรัฐบาล 
นางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร ท่ีสะท4อนถึงความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

  ดังนั้น “การเกิดของการแยกข้ัวการเมือง ส�งผลชัดเจนต�อการเคลื่อนไหวของกลุ�ม
อนุรักษ&นิยม เท�าๆ กับการเข4มแข็งของกลุ�มรากหญ4า ส�งผลให4เกิดภาคประชาสังคมท่ีแต�เดิมเปBนชนชั้น
กลางเข4าไปชี้แนะมวลชน ไปสู�กลุ�มมวลชนใหม�ท่ีเคลื่อนไหวด4วยจิตสํานึกของตนเองและเกิดกระแส
ต�อต4านจากเอนจีโอ ซ่ึงเริ่มสูญเสียพ้ืนท่ีให4กับกลุ�มการเมือง” (ชาคริต เทียบเธียรรัตน&, 2559) 
 3.7 ผลกระทบของความเปล่ียนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดในภาพรวม 

  ความเปลี่ยนแปลงสังคมโลกนับจากอดีตแสดงถึงการถือกําเนิดและสิ้นสุดของตัว
แสดงเปBนปกติหลากหลายลักษณะ สาเหตุสําคัญท่ีเปBนตัวแปรสําคัญมาจากสงคราม การพังทลายทาง
เศรษฐกิจ โรคภัยไข4เจ็บ ภัยพิบัติ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือพัฒนาการของนวัตกรรม ประดิษฐกรรมการผลิต 
และการสื่อสาร เครื่องจักรไอน้ํานับเปBนสาเหตุการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีหนึ่ง น้ํามันท่ีเปBนสาเหตุ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสอง สังคมเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมและอํานาจนิยมสู�เสรีประชาธิปไตย 
ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตและการสื่อสาร ทําให4การจัดต้ังตัวแสดงท้ังหลายปรับเปลี่ยน
ตามบริบทและสภาพแวดล4อม การถือกําเนิดของกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน หลากหลายมาก
นับต้ังแต�ศตวรรษท่ี 19 เปBนมูลนิธิ สมาคม สโมสร สหภาพ บริษัท ห4างหุ4นส�วน หรืออ่ืนใด ท่ีจํานวน
มากสิ้นสุดก�อนเวลาอันควร เช�น บริษัทจํานวนครึ่งหนึ่งสิ้นสุดก�อนครบ 10 ป� เปBนต4น ทําให4สถาบัน
ท้ังหลายมีการตัดสินใจอย�างเฉลียวฉลาด (Claus Otto Scharmer (Conversation), 1999 อ4างใน 
ชัยวัฒน& ถิระพันธ&, 2547: 15) 



207 
 

  พรรคการเมืองนับเปBนสถาบันทางการเมืองท่ีถือกําเนิดระยะเปลี่ยนแปลงจากการ
ปฏิรูปศาสนา การฟ��นฟูศิลปวิทยาการ และการปฺฏิวัติอุตสาหกรรม สู�ยุคเครื่องจักรไอน้ํา เช�นเดียวกับ
สหภาพแรงงาน ท่ีเปBนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด4านการเมือง คือ การถือกําเนิดของรัฐชาติ ด4าน
เศรษฐกิจ คือ การถือกําเนิดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และด4านสังคม คือ การเปBนสังคม
สมัยใหม� แม4มีพรรคการเมืองอย�างต�อเนื่อง แต�ประสิทธิภาพมีแนวโน4มลดลง เพราะความล4มเหลวท่ีสําคัญ
เพ่ือพัฒนาความรู4ความคิด การวางแผนการปฏิบัติงาน การกําหนดนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร&
ประเทศในอนาคต (Peter Loseche, 2000: 783-785, อ4างถึงใน ชัยวัฒน& ถิระพันธ&, 2547: 9) ความ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของประเทศไทยถือกําเนิดภายหลังการประกาศใช4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ท�ามกลางบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงเพราะ
เปBนผลจากแนวคิดเสรีนิยมใหม�ทําให4รัฐชาติปรับตัวสู�การเปBนรัฐตลาดท่ัวโลก นําไปสู�การก�อกําเนิด
ของพรรคไทยรักไทยท่ีแสดงถึงอํานาจทุนท่ีมาจากเงินเปBนดัชนีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ทําให4เงินทุนจํานวนมากหลั่งไหลเข4าสู�พรรคไทยรักไทย นํามาสู�การกําหนดยุทธศาสตร&ของพรรคท่ีควบ
รวมพรรคการเมืองอ่ืน ท้ังพรรคขนาดกลางและเล็ก เสมือนหนึ่งเปBนการควบรวมกิจการของบริษัท 
(Merger and Acquisition: M and A) เปลี่ยนรูปแปลงร�าง (Genetic engineering) ทําให4พรรค
ไทยรักไทยขยายขนาดและเติบโตอย�างรวดเร็ว เปBนภาพสะท4อนถึงการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย�าง
กว4างขวาง การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค&กรอิสระ ทําให4เงินท่ีควรลดความสําคัญทาง
การเมืองลงกลับเพิ่มความสําคัญทวีคูณ (ทีมข�าวการเมือง หนังสือพิมพ&ไทยรัฐ, 2547: 3) ทุนจึง
นับเปBนส�วนสําคัญท่ีทําให4พรรคชนะการเลือกต้ัง จนก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยอย�าง
กว4างขวางเพราะทําให4ประเทศไทยไม�สามารถกลับไปดังเดิมได4อีกต�อไป แต�ความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดภายใต4การนําของพรรคไทยรักไทยท่ีมีศูนย&กลางอํานาจท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และหัวหน4าพรรคไทยรักไทย ท่ีเคยเปBนนักธุรกิจ และนําทุนขนาดใหญ�เข4าสู�
ระบบการเมืองผ�านพรรคการเมือง ต4องสะดุดลง เพราะการต�อต4านของนักการเมืองฝ�ายตรงข4าม 
ประชาชน ชนชั้นกลาง ประชาสังคมจํานวนมาก จนท4ายท่ีสุดนํามาสู�การรัฐประหารของกองทัพใน 
พ.ศ. 2549 ทําให4การขับเคลื่อนสู�รัฐตลาดด4วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบทักษิณ การตลาดทางการเมือง 
การสื่อสารการตลาด ท่ีกลายเปBนระบอบทักษิณ ประสบปLญหาและอุปสรรคอย�างมาก นํามาสู�การ
ทําลายระบอบและเครือข�ายทักษิณ ตัวอย�างท่ีสําคัญ คือ การยุบพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน
ท่ีสืบทอดอํานาจต�อจากพรรคไทยรักไทย 

  ภายหลังการยุบพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน มีการจัดต้ังพรรคเพ่ือไทย 
นับเปBนมายาคติการสืบทอดอํานาจเชิงสัญญะ (signifiers) เชิงเศรษฐศาสตร&การเลือกต้ัง เพราะเปBน
การสร4างสัมพันธภาพระหว�างพรรคไทยรักไทยเดิมท่ีมีชื่อใหม�ในนามพรรคเพ่ือไทย กับประชาชนท่ี
ยอมรับจากการสื่อความหมายท่ีนัยถึงชนชั้นล�าง หรือคนระดับรากหญ4า เปBนคนยากคนจนในสังคม 
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พรรคไทยรักไทยภายใต4ชื่อพรรคเพ่ือไทยเสมือนหนึ่งมีสถานภาพผู4ผลิต (procuder) ในตลาดท่ีผลิต
สินค4าและบริการเชิงสัญญาอย�างหนึ่งท่ีพรรคไทยรักไทยเคยประสบความสําเร็จในการเลือกต้ังทุกครั้ง 
ส�งต�อจนเปBนพรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทยภายหลัง พรรคเพ่ือไทยซ่ึงเปBนชื่อใหม�ปฏิบัติการ
ทางการเมืองเพื่อรับการสนับสนุนจากคนชั้นล�างท่ีเสมือนเปBนลูกค4าทางการเมือง ด4วยสินค4าและ
บริการภายใต4นโยบายประชานิยมท่ีประกอบด4วยนโยบายท่ีทําให4ชนชั้นล�างมีคุณภาพชีวิตและการ
ดํารงชีวิต การหาเลี้ยงชีพท่ีดี มีนโยบายปรับปรุงทุกด4าน เพ่ือเปBนผลประโยชน&ของนโยบาย (policy 
interest) ประชาชนท่ีเสมือนหนึ่งในฐานะลูกค4า (client) (คุปต& พันธ&หินกอง, 2551: 32) ด4วยพลังท่ีมี
จากการออกเสียงลงคะแนน การสื่อสารทางการตลาดทางการเมืองเพ่ือให4การตลาดของพรรคไทยรักไทย
ท่ีมีชื่อใหม�คือพรรคเพ่ือไทยท่ีเคยใช4สําเร็จมากแล4ว นําเสนอภาพทางการเมืองและคะแนนนิยมทาง
การเมืองแบบธุรกิจท่ีเปBนการสื่อสารมายาคติท่ีสร4างความหวังแก�ผู4รับข�าวสาร เปBนการตัดข4ามความ
จริงทางการเมือง (the Politics of Truth) ท่ีมองการเมืองเสมือนเปBนเหรียญสองด4าน ท่ีมีท้ังความ
ร�วมมือและความขัดแย4ง เปBนความร�วมมือเพ่ือเข4าสู�อํานาจทางการเมืองและการรักษาอํานาจทางการเมือง 
นับเปBนการสร4างความเปBนการเมือง (Politicization) ท่ีสถาปนาความรู4สึกให4ประชาชนภายใต4การ
ปกครองทางการเมืองพ่ึงพาอํานาจชนชั้นนําทางการเมือง และตอบสนองต�อนโยบายหรือความเชื่อท่ี
ก�อให4เกิดความรู4สึกว�าช�วยตนเองไม�ได4 หรือทําให4รู4สึกว�าไม�มีพลังเพ่ือแก4ปLญหาด4วยตนเอง เปBนการฉก
ฉวยประโยชน&ให4ชนชั้นนําที่ต�างหมุนเวียนเข4าสู�ตลาดทางการเมือง แนวคิดทฤษฎีประยุกต&กับ
ภาคปฏิบัติมาจากการแปรเปลี่ยนจากพรรคไทยรักไทยสู�พรรคพลังประชาชนและเปBนพรรคเพ่ือไทย 
ความขัดแย4งท่ีมาจากการอ4างอิงมายาคติท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ&กับความเปBนการเมืองของพรรคไทยรัก
ไทยท่ีเปBนพรรคเพ่ือไทยด4วยนโยบายประชานิยมกับการนําบุคคลในครอบครัวเข4าสู�วงการการเมืองทุก
ระดับ นับต้ังแต�สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรจนถึงนายกรัฐมนตรี นับต้ังแต� พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นาย
สมชาย วงศ&สวัสด์ิ และนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร ทําให4 “ภาพรวมของรัฐไทยได4เปลี่ยนแปลงไปมาก
ท้ังด4านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท้ังในระดับชาติและระดับระหว�างประเทศ ได4เปjดโอกาสในการเติบโต
ทางเศรษฐกิจได4อีกมาก อย�างไรก็ตามประเด็นท่ีน�ากังวลเช�นกันของรัฐไทยตอนนั้นก็มีอาทิ การละเมิด
สิทธิมนุษยชน เรื่องวินัยทางการคลังของรัฐ การเล�นการเมืองแบบควบรวมและไม�แบ�งอํานาจให4ฝ�ายอ่ืนๆ 
เปBนต4น” (วัชรพล พุทธรักษา, 2559)  

  ความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดช�วงเวลาการครองอํานาจของพรรคไทยรักไทย 
ท่ีสําคัญ คือ การก�อให4เกิดการเมืองแบบทักษิณ (Thaksin Politics) ท่ีมีเป{าหมายเพ่ือมุ�งชนะการ
เลือกต้ัง ด4วยปรัชญาแนวคิดอนุรักษ&นิยมท่ีสถาปนานอํานาจทางการเมืองและอํานาจทางเศรษฐกิจท่ี
ความม่ังค่ัง การสร4างภาพ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีเปBนผู4นําท่ีเชื่อม่ัน กล4าตัดสินใจ กล4าคิดกล4าทํา 
กล4าพูด การกําหนดแบบจําลองอํานาจและการสื่อสารภาพความเปBนผู4นํา ท่ีสําคัญ คือ การสถาปนา
อาณาจักรที่เปBนความหวังเพื่อให4คนไทยเชื่อมั่นที่ทําให4ประเทศเจริญรุ�งเรือง ด4วยบทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีทําให4นายกรัฐมนตรีมีความโดดเด�น การสนับสนุน
ของกลุ�มประชาชนรากหญ4า ท่ีสําคัญ คือ กลุ�มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ& และกลุ�มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม นโยบายของรัฐบาลนับต้ังแต� พ.ศ. 2544 ถึง 2548 จนนําไปสู�ชัยชนะการเลือกต้ังสมัย
ท่ีสองของพรรคไทยรักไทย และกลุ�มชนชั้นกลางท่ีสนับสนุนโครงการขนาดใหญ� (Megaproject) ท่ี
สําคัญ คือ การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน จากถนน รถไฟ รถไฟฟ{า ท�าเรือ ท�าอากาศยาน  

  การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยก�อให4เกิดปLญหาท่ีว�า“ประเทศไทยไม�สมดุล นักการเมือง
มีอํานาจมากเกินไป พรรคไทยรักไทยมีอํานาจมากเกินไป ไม�เปjดโอกาสให4ภาคประชาสังคมหรือเสียงอ่ืน ๆ 
ได4มีความเห็นในทางการเมือง แม4 พ.ต.ท. ทักษิณจะไม�ใช�ทหาร แต�มีอํานาจเผด็จการ ครอบคลุมท้ัง
ฝ�ายนิติบัญญัติ และบริหาร ทําให4ภาพรวมของประเทศปราศจากสิทธิเสรีภาพ แม4จะไม�มากเท�าในสมัย
เผด็จการ แต�ก็ห�างไกลกับคําว�าประชาธิปไตย” (ณัชชาภัทร อมรกุล, 2560) 

  กลยุทธ&ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ท่ีปรารถนาการถือกําเนิดของพรรคการเมืองเดียว เปBนนายกรัฐมนตรีท่ีมีอํานาจทางการเมือง
สูงสุดและเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จากปLญหาการเปBนรัฐบาลผสมท่ีต�อเนื่องจากอดีต เปBนการจําลองรูปแบบ
การเมืองแบบเท็กซัส (Texas Politics) ของจอร&จ บุช ที่เปBนต4นแบบเพื่อสํารวจกลุ�มเป{าหมาย
ตลอดเวลา การกําหนดนโยบายเพื่อสนองตอบต�อกลุ�มเป{าหมายด4วยหลักกลยุทธ&ทางการตลาดท่ี
กําหนดผู4บริโภคหรือประชาชนเปBนพระราชา เปBนการสื่อสารการตลาดเพ่ือกําหนดสินค4าให4เปBนสินค4า
ท่ีเปBนท่ียอมรับ (Brand name) เพ่ือให4พรรคไทยรักไทยโดดเด�นและมีผลทางจิตวิทยาท่ีกระตุ4นความ
ต4องการของคนไทยท่ีแสดงออกจากการทําเพ่ือคนไทย เปBนช�วงเวลาท่ีชัยชนะของพรรคท่ีปกครองเปBน
เวลาสี่ป� (พ.ศ. 2544-2548) ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงจากโครงสร4าง กระบวนการ และพฤติกรรม 
ของนักการเมือง ทําให4ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกเสียงลงคะแนน การใช4เงินเปBนพล
วัตรท่ีเปลี่ยนแปลงสูง ความปรารถนาทางการเมืองมุ�งเน4นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือฟ��นฟู
ทางเศรษฐกิจเพ่ือแสวงหาความม่ังค่ัง ทางสังคม ท่ีสําคัญ คือ ปLญหาด4านสาธารณสุข ปLญหาไข4หวัดนก 
ปLญหาธรณีพิบัตร ทําให4กําหนดกลยุทธ&เพื่อชัยชนะในการเลือกต้ัง เพราะเปBนดัชนีชี้วัดด4านอํานาจ 
เพราะหากชนะทําให4ควบคุมอํานาจท้ังหมด (winner take all) คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญ
ลําดับรองลงไป ทําให4กําหนดงบประมาณเพ่ือการวิจัยจากผู4ออกเสียงลงคะแนน ท่ีสําคัญ คือ โครงสร4าง
การลงคะแนน และระเบียบปฏิบัติทางกฎหมาย การควบคุมสื่อสารมลชน การควบคุมกลไกทางการ
เมือง ภาคประชาสังคม ทําให4การเมืองเปBนการต�อรองผลประโยชน& สภาพแวดล4อมทางการเมืองเอ้ือ
ประโยชน&ให4เปBนประโยชน&กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพ่ือให4ประชาชนมีความหวัง มีทางออก มี
ทางเลือก ขณะท่ีพรรคการเมืองอ่ืนไม�มีหรือมีข4อจํากัดการพัฒนาทางเลือก มีข4อจํากัดการลดอุปสรรค 
การขาดประสบการณ&ของผู4นําพรรค มีข4อจํากัดด4านการเงิน การขาดความชัดเจนด4านอุดมการณ& ชน
ชั้นกลาง พ�อค4านักธุรกิจ ปรารถนาผู4นําท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือการแข�งขันท่ีสอดคล4องกับ
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ช�วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงนานาอารยประเทศ ทําให4เชื่อม่ัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีประสบ
ความสําเร็จทางธุรกิจ เพียบพร4อมจากความรู4ความสามารถ ก�อให4เกิดความสําเร็จจากชัยชนะจากการ
เลือกตั้ง (ปณิธาน วัฒนายากร, 2548) ที่มีฐานคิดมาจากแนวคิดประชานิยมและบทบาทของ
สื่อมวลชน 

  ด4วยรากฐานทางความคิดของแนวคิดประชานิยมนําไปสู�การกําหนดนโยบายหรือการ
ใช4จ�ายของรัฐบาลและพรรคการเมืองท่ีมุ�งคะแนนนิยมทางการเมือง ขาดความสมเหตุสมผล หรือมี
ระบบภาษีอากรรองรับการใช4จ�าย นับเปBนการทําลายการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของกลไกตลาดใน
ระบบเศรษฐกิจ หากทําต�อเนื่องเปBนเวลานานย�อมมีผลกระทบต�อเศรษฐกิจเปBนวงกว4างส�งผลให4
เศรษฐกิจและประเทศเสียหาย ประชาชนที่สําคัญคือผู4ยากจนเดือดร4อนมากท่ีสุด เพราะมีอํานาจ
ต�อรองทางเศรษฐกิจตํ่า สาเหตุสําคัญท่ีทําให4ประชานิยมเปBนท่ียอมรับมาจาก ประการแรก เป{าหมาย
ของนักการเมือง คือ การแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองเพ่ือชัยชนะในการเลือกต้ัง หรือความ
ปรารถนาความนิยมและครองอํานาจยาวนาน ทําให4การแสวงหาคะแนนนิยมไม�สัมพันธ& เก่ียวพัน 
เก่ียวเนื่อง ต�อเนื่อง หรืออ่ืนใด กับการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ท่ีก�อหรือไม�ก�อให4เกิดความ
เสียหาย ประการท่ีสอง การกําหนดนโยบายสาธารณะหรือค�าใช�จ�ายนั้นต4องสมเหตุสมผล และเปBนไปได4 
หากเปBนค�าใช4จ�ายของรัฐบาลท่ีมีการเก็บภาษีเพ่ือรองรับ เผชิญกับทรัพยากรมีจํากัด (scarcity) สินค4า
และบริการทุกชนิดมีต4นทุนหรือค�าใช4จ�าย ไม�มีของฟรี ทําให4ผู4ใช4บริการเสียค�าใช4จ�ายเพ่ือรับบริการ 
ยกเว4นสินค4าสาธารณะ (public goods) ท่ีประชาชนไม�ต4องแสวงหาสินค4าโดยตรง เพราะรับปฏิบัติ
ผ�านเงินภาษีอากรท่ีจัดเก็บจากประชาชนเพราะกลไกตลาดล4มเหลว การใช4จ�ายปกติรัฐบาลดําเนินการ
ผ�านวิธีการงบประมาณและการจัดเก็บภาษีอากรหรือการกู4ยืมของรัฐบาล ตรวจสอบและอนุมัติจาก
รัฐสภาในทางการเมือง แต�รัฐบาลบางชุดหลีกเลี่ยงวิธีการงบประมาณด4วยการบริหารจัดการหน�วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตัวอย�างที่สําคัญ คือ นโยบายกองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมือง ท่ีรัฐบาล
ดําเนินการผ�านการกู4ยืมจากธนาคารภาครัฐ รัฐบาลรับผิดชอบกรณีท่ีมีความเสียหายจากการกู4ยืมหรือ
ดอกเบี้ยบางส�วน หากรัฐบาลใช4จ�ายจํานวนมาก และขาดเงินภาษีอากรรองรับ งบประมาณท่ีขาดดุล
ทําให4รัฐบาลกู4ยืมมาใช4จ�าย หากงบประมาณขาดดุลเปBนเวลานานทําให4เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ
เสียหาย ประการท่ีสาม การมีค�าใช4จ�ายท่ีมากเกินไป หรือการขาดดุลงบประมาณติดต�อเปBนเวลานาน 
ทําให4เศรษฐกิจประเทศเสียหาย ดังนั้นนโยบายประชานิยมท่ีมีการใช4จ�ายแบบประชานิยมทางการเมือง 
ทําให4ประชาชนเลือกนักการเมืองเพ่ือเปBนรัฐบาลให4ใช4อํานาจทางการเมืองเพ่ือบริหารราชการแผ�นดิน 
เพราะหากเกิดความเสียหาย ย�อมมีผลต�อประเทศและประชาชน (เกริกเกียรติ พิพัฒน&เสรีธรรม, 
2558: 2-36 – 2-37) 
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  ยุทธ&ทางการเมืองแบบประชานิยมใช4ความได4เปรียบทางการเมืองจากกระบวนการ
ทางการเมืองท่ีเปBนประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบปกติแก4ปLญหาด4วยการกําหนดนโยบายสาธารณะ
หรือการออกกฎหมาย กฎระเบียบ กติกา หรืออ่ืนใด ปราศจาก ลด ไม�ให4ความสําคัญ หรืออ่ืนใด กับ
กระบวนการถกเถียง ปรึกษาหารือ ชี ้แจง แถลงการณ& หรืออ่ืนใด ท่ีเปBนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบปกติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรืออ่ืนใด สนองตอบความต4องการของ
ประชาชนภายหลังวิกฤตการณ&ทันท�วงที แสดงถึงการเปBนนักฉวยโอกาส (political opportunist) 
จากสถานการณ&ทางการเมืองท่ีกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญ ทําให4บทบาทการสนับสนุนหรือคัดค4านของ
พรรคการเมือง ผันแปรตามสภาพแวดล4อม บริบท โครงสร4าง หรือประโยชน&ท่ีได4รับ อาทิ จาก
อุดมการณ&เสรีนิยมใหม�แปรเปลี่ยนเปBนชาตินิยมทางเศรษฐกิจ เปBนต4น (Meny and Suel, 2002: 17-18) 
เปBนความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (บูฆอรี ยีหมะ, 2549: 22) ด4วยการผลิตนโยบายสนองตอบต�อ
ความต4องการของประชาชน 

  ความโดดเด�นของสื่ออิเล็คทรอนิกส&หรือสื่อร4อน ท่ีสําคัญ คือ โทรทัศน&มีผลต�อวิถีชีวิต
ของประชาชนร�วมสมัย ก�อให4เกิดความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง สาเหตุของปLญหาของ
สหรัฐอเมริกามาจากเอกชนท่ีประกอบธุรกิจด4านสื่อมวลชนขยายบทบาทครอบงําสื่อมวลชนเพ่ือ
เป{าหมายทางธุรกิจ ท่ีสําคัญ มุ�งเน4นปริมาณผู4ชม (Rating) มากกว�างานสาธารณะ ผลประโยชน&
สาธารณะ งานส�วนรวม และผลประโยชน&ส�วนรวม ก�อให4เกิดผลลบต�อประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และญ่ีปุ�น ท่ีเม่ือนํามาอธิบายและวิเคราะห&บทบาทของนักการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด มีสาระสําคัญ ดังนี้ (Putnam, 1996: 65-69, อ4างถึงใน ชัยวัฒน& ถิระพันธ&, 2547: 13) 
(1) บทบาทของโทรทัศน&ส�งเสริมความเปBนบุคคลทางการเมือง (personalization of politic) เพราะ
มีพลังสื่อสารกับผู4ชม ทําให4นักการเมือง ทีมงาน ผู4สนับสนุน หรืออ่ืนใด สร4างภาพพจน&และนําเสนอทุกมิติ 
ท่ีสําคัญ คือ นโยบายสาธารณะ ต�อผู4ชม มีผลต�อความนิยมท่ีแปลงเปBนคะแนนเม่ือเลือกต้ัง การสื่อสาร
ตรงประเด็น ใช4เวลาจํากัด ทําให4ดัดแปลง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรืออ่ืนใด ปริมาณและคุณภาพการ
บริหาร ลดทอนลง ทําให4ขาดสาระและรายละเอียดทุกมิติของเนื้อหาสาระ เท�ากับลดทอนคุณภาพ
และคุณค�าทางการเมือง ประชาธิปไตย นักการเมือง หรืออ่ืนใด เพราะมีความสําคัญน4อยกว�าการสร4าง
ภาพผ�านโทรทัศน& (2) การสร4างภาพผ�านสื่อโทรทัศน&ทําให4นักการเมืองละเลย ปฏิเสธ เพิกเฉย ไม�สนใจ 
หรืออ่ืนใด ต�อการแก4ปLญหาระยะยาว สนใจการแก4ปLญหาระยะสั้น เฉพาะกิจ เปBนไปเพ่ือคะแนนนิยม 
การนําเสนอทางการเมือง แบ�งเปBนสองส�วน คือ การนําเสนอนโยบายสาธารณะ รัฐบาล และพรรค ท่ี
สําเร็จ และไม�กล�าวถึงนโยบายสาธารณะ รัฐบาล และพรรค ท่ีล4มเหลว ไม�ปฏิบัติ หรือเปBนไปทางลบ 
ส�วนท่ีสอง การนําเสนอการกล�าวหา ตอบโต4 ใส�ร4าย ทําลายความน�าเชื่อถือ คู�แข�งหรือฝ�ายตรงข4าม 
เพ่ือผลระยะสั้น ฉายฉวย มากกว�าผลประโยชน&สาธารณะ เพื่อทําให4เสียคะแนนหากเม่ือเลือกต้ัง 
(3) การมีบทบาททางการเมืองของโทรทัศน&ทําให4นักการเมืองท่ีเปBนนายทุน พ�อค4า นักธุรกิจ หรืออ่ืนใด 
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ท่ีมีเงินทุนจํานวนมาก มีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากกว�านักการเมืองท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ทําให4
การเมืองมีปLญหาการฉ4อราษฎร&บังหลวงนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 1980 อย�างต�อเนื่อง กลายเปBนเครื่องมือ
ของกลุ�มธุรกิจขนาดใหญ� ทุนขนาดใหญ� ทุนชาติ ทุนข4ามชาติ ทําให4ทุนครอบครองรัฐ หรือทุนเหนือรัฐ 
(4) บทบาทของโทรทัศน&ท่ีมีต�อคนรุ�นใหม� ท่ีสําคัญ คือ Generation Y ท่ีสนใจการเมืองลดลง ทําให4
รายการโทรทัศน&ลดทอนเนื้อหาสาระสลับซับซ4อนลง เพ่ือให4เข4าใจง�ายในเวลาจํากัด ทําให4รับรู4เรื่องราว
เบาบางและผิวเผิน และนักการเมืองท่ีมีวาทศิลป�มีบทบาทครอบงําผู4ชม (5) แนวคิดบริโภคนิยมทําให4
ผู4จัดรายการโทรทัศน&ปรารถนาให4ประชาชนติดตามรายการอย�างใกล4ชิด ทําให4ปรับเปลี่ยนวิธีการ
นําเสนอของสื่อด4วยการทําการเมืองให4เปBนเสมือนการแข�งขันกีฬาท่ีแพ4ชนะหรือกิจกรรมบันเทิงท่ีทํา
ให4เพลิดเพลิน ทําให4ประชาชนกลายเปBนผู4ชม แทนการมีส�วนร�วมทางการเมือง  

  นโยบายของพรรคไทยรักไทย รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส�วนหนึ่งมาจากแนวคิด
ประชานิยมเพ่ือฟ��นฟูเศรษฐกิจระดับรากหญ4า ประกอบด4วย นโยบายการพักหนี้ให4กับเกษตรกรราย
ย�อยเปBนระยะเวลาสามป� นโยบายกองทุนหมู�บ4านและชุมชนเมือง นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ& 
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า (สามสิบบาทรักษาทุกโรค) และนโยบายธนาคารประชาชน ซ่ึง
เคยใช4ในการรณรงค&หาเสียง ความสําเร็จของนโยบายจากการรณรงค&หาเสียงเลือกต้ัง และกําหนดเปBน
นโยบายของรัฐบาลในภาพรวมถูกกําหนดสัญลักษณ& (symbolic) ให4เปBนประชานิยมท้ังหมด ท้ังใน
ความเปBนจริงแล4วเปBนเพียงส�วนหนึ่งเท�านั้น หากแต�มีอีกส�วนคือการใช4นโยบายและยุทธศาสตร&การ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน4นการแข�งขันกับสินค4าในตลาดโลกหรือการแข�งขันของสินค4าและบริการเสรี เช�น 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ท่ีต้ังบนฐานการใช4แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม� เม่ือเปBนดังนี้นโยบาย
ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงเปBนนโยบายท่ีผสมผสานระหว�างสองแนวทางท่ีสะท4อนจาก
แนวคิดท้ังสองเปBนสําคัญ 

  การตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทน
ราษฎร พ.ศ. 2548 นับเปBนตัวอย�างท่ีสําคัญท่ีมีความสัมพันธ&กับผลงานของรัฐบาล เพราะความต�อเนื่องใน
การบริหารตามความปรารถนาของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให4รัฐบาลมีเสถียรภาพและ
ความต�อเนื่องในการบริหารราชการ แต�กลับมีนัยของการขยายขอบเขตของอํานาจรัฐให4ครอบคลุมทุก
ส�วนในสังคม การแทรกแซงของอํานาจรัฐในชุมชนท่ีแฝงไว4ซ่ึงการหยิบยื่นผลประโยชน&ให4กับประชาชนมี
ผลต�อความอ�อนแอของครอบครัว ชุมชน และสังคมที่กลายเปBนส�วนหนึ่งของระบบทุนนิยมใหม� 
ขณะเดียวกันมีส�วนสําคัญท่ีทําให4ประชาชนลดความรู4สึกความเปBนเจ4าของ (sense of belongingness) 
อันเปBนลักษณะสําคัญของประชาสังคมลง และมีนัยท่ีแสดงถึงความชะงักงันของการพัฒนาประชาธิปไตย
ระดับรากหญ4า ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม และประชาธิปไตยแบบเข4มข4นท่ีมีความสัมพันธ&กับ
การเมืองภาคประชาชนในอนาคตบนเง่ือนไขความสัมพันธ&เชิงอํานาจสมัยใหม�หรือความสัมพันธ&
ระหว�างรัฐกับสังคมสมัยใหม�ท่ีมีนัยต�อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงหรืออ่ืนใดของอํานาจของรัฐ 
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อันมีผลต�อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) และประชาธิปไตย
ทางอ4อมหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ท่ีมีรัฐสภาเปBนสถาบันหลัก
ในกรณีประเทศไทยท่ีมาจากความล4มเหลวของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยทางตรงผ�าน
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 การเก็บกด
ปjดก้ันของสังคมท่ีมาจากอํานาจรัฐอาจเปBนท่ีมาของความรุนแรงทางการเมือง หรือการแสดงออกทาง
การเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองอ่ืนใดในทางปฏิเสธรัฐหรืออํานาจรัฐ ทางออกของคนกลุ�มนี้ท่ี
ประกอบด4วนชนชั้นกลาง ปLญญาชน คนชนบท คนชายขอบ เปBนต4น คือ การรวมกันและกลายเปBน
พรรคการเมืองท่ีถือกําเนิดในเวลาหลังจากนี้หนึ่งถึงสองทศวรรษจะเปBนพรรคการเมืองท่ีปฏิเสธ
อุดมการณ&ทางการเมืองตามแนวทางทางการเมืองแบบเดิมหากแต�เปBนพรรคการเมืองใหม�ท่ี
ประกอบด4วยบุคคลท่ีเปBนท่ียอมรับในสังคม เช�น นักการเมืองชาวบ4าน ปราชญ&ชาวบ4าน ผู4นําชุมชน 
ผู4นําชาวบ4าน เปBนต4น มีการหยิบวาระทางสังคม เช�น การอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติหรือการเมืองสี
เขียว (green politics) เพศ คนชายขอบ  อํานาจทางสังคม เปBนต4น มากําหนดเปBนวาระแห�งชาติเพ่ือ
เข4าสู�กระบวนการทางการเมืองด4วยการลงสมัครรับเลือกต้ังในอนาคตจนกลายเปBนพรรคทางเลือกท่ีสาม 
(the third party) ดังท่ีปรากฏในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกหรือประเทศพัฒนาแล4ว เช�น กรณี
เยอรมนี เช�นเดียวกับความพยายามของประชาชนจํานวนมากท่ีปฏิเสธระบบสองพรรคการเมืองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยในอนาคตในหนึ่งหรือสอง
ทศวรรษอาจก4าวข4ามจากระบบหลายพรรคการเมืองเปBนระบบสามพรรคการเมืองใหม� แทนท่ีเปBน
ระบบพรรคเด�นพรรคเดียว (One-dominant Party System) เช�นพรรคไทยรักไทย และระบบสอง
พรรคการเมืองใหญ� (Two-party system) เช�นพรรคไทยรักไทยและประชาธิปLตย& หรือเปBนระบบ
พรรคเด�นพรรคเดียวและระบบสองพรรคการเมืองใหญ�ในเวลาอันสั้น บนเง่ือนไขของการศึกษาท่ีสูง
และปLจจัยทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยของประชากร ความเติบโตของชนชั้นกลางที่มีจํานวนมาก 
จิตสํานึกทางการเมืองของประชากร และการคํานึงถึงผลประโยชน&ส�วนรวมและผลประโยชน&
สาธารณะของประชากรเปBนสําคัญ ท่ีอาจต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการปฏิรูปการเมืองครั้งท่ีสอง การเมืองไทย
ในอนาคตจึงเปBนสิ่งท่ีน4าเฝ{ามองและติดตามเปBนอย�างยิ่ง 

  ชัยชนะของพรรคการเมืองท่ีใช4แนวทางประชานิยมในการเลือกต้ังสะท4อนถึงความ
ล4มเหลวของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ในปLจจุบันซ่ึง
แสดงออกจากการเปลี่ยนแปลงของเสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal democracy) เปBนประชาธิปไตย
แบบประชานิยม (democratic populism) มีการนํานโยบายประชานิยมกลับมาใช4ใหม�ในหลาย
ประเทศท่ัวโลกในปลายคริสต&ศตวรรษท่ี 20 ท้ังในประเทศพัฒนาแล4วและประเทศกําลังพัฒนาและใช4
ได4ผลดียิ่ง พรรคการเมืองเก�าแก�ท่ีมีขนาดใหญ�และครองอํานาจทางการเมืองอย�างยาวนานอย�างพรรค
คองเกรสในอินเดีย พรรคปฏิวัติสถาบัน (Partido Revolucionario institucional) ในเม็กซิโกต4อง
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พ4นจากอํานาจและเปjดทางให4กับพรรคการเมืองใหม�เข4าบริหารประเทศด4วยนโยบายประชานิยม แต�
การเลือกต้ังในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 พรรคคองเกรสกลับมาบริหารประเทศอินเดียใหม�หลังจาก
ท่ีเปBนฝ�ายค4านนานถึงแปดป� แต�เปBนพรรคคองเกรสแนวทางประชานิยมซ่ึงแตกต�างจากอดีต รวมถึงชัยชนะ
ในการเลือกต้ังของพรรคไทยรักไทยในประเทศไทยท่ีชนะการเลือกต้ังท้ังใน พ.ศ. 2544 และ 2548 
การกลับมาของนโยบายประชานิยมท่ัวโลกท่ีผ�านพรรคการเมืองจากการเลือกต้ังของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยนับเปBนปรากฏการณ&ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกเพ่ือแก4ปLญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
รุมเร4าภายในประเทศ ขณะท่ีพรรคการเมืองและระบบการเมืองเดิมไม�สามารถแก4ปLญหาได4 (ไชยรัตน& 
เจริญสินโอฬาร, 2546: 247) การทําให4ประชาธิปไตยกินได4ของพรรคการเมืองแนวประชานิยมนับเปBน
ปรากฏการณ&ทางการเมืองท่ีสําคัญของท้ังประเทศไทยและประเทศท้ังหลายในโลกในปLจจุบัน 
(ชัยวัฒน& ถิระพันธ&, 2547)     

  แม4โลกคู�ตรงข4าม (World of Paradox) สิ้นสุดภายหลังการพังทลายกําแพงเบอร&ลิน
ภายหลังการล�มสลายระบอบสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกใน ค.ศ. 1989 สัญลักษณ&ความขัดแย4ง
แบ�งเปBนสองค�ายสิ้นสุดลงด4วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต& และชัยชนะของเสรีนิยมประชาธิปไตย 
(Heady, 1997) ก�อให4เกิดวิกฤตการณ&ของประชาธิปไตย เม่ือเปรียบเทียบกับแนวคิดและผลการศึกษา
ของโรเบิร&ต พุตนัม (Robert Putnam) (1) ความเสื่อมถอยของพรรคการเมือง จากการปฏิเสธ  
ไม�ไว4วางใจ ไม�พอใจ หรืออ่ืนใด ท่ีมีต�อพรรคการเมืองเพ่ิมสูงมาก การมีส�วนร�วมทางการเมืองของ
ประชาชนเพ่ือเปBนสมาชิกพรรคลดลงช�วง 30 ป�หลังนับตั้งแต�ทศวรรษท่ี 1980 ท้ังสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุ�น ความผูกพันท่ีลดลงระหว�างพลเมืองกับพรรคการเมือง ทําให4ปรากฏการณ&
พรรคแนวโน4ม (Trends Parties) เพ่ิมชัยชนะการเลือกต้ังระดับท4องถ่ิน ขณะเดียวกันชาวอเมริกัน
จํานวนมากปรารถนาพรรคการเมืองท่ีสาม เท�ากับปฏิเสธ ไม�ยอมรับ เพิกเฉย ต้ังคําถาม หรืออ่ืนใด 
กับระบบพรรคการเมืองสองพรรคใหญ� ระหว�างดีโมแครต (Democrat) กับรีพับลิกัน (Republican) 
ส�วนประเทศไทย แม4รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรารถนาให4ประเทศไทยเปBน
ระบบสองพรรคการเมืองใหญ� (Two-Party System) แต�กลับเผชิญกับแนวโน4มการเปBนพรรคเด�น
พรรคเดียว (One-Dominant Party System) ด4วยปLญหาจากบทบาทกรรมการบริหารพรรคบางส�วน
และพรรคท่ีมีปLญหา ทําให4 ภายหลังการรัฐประหารวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินให4ยุบพรรคไทยรักไทยในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทําให4สมาชิกพรรคท่ีเคยมีจํานวนมาก
สิ้นสุดลง แม4ภายหลังมีการจัดต้ังพรรคพลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทย แต�จํานวนสมาชิกไม�มากเท�า
เดิม แต�ประชาชนจํานวนหนึ่งท่ีเคยสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีมี กลับสนับสนุนอุดมการณ& ระบอบอ่ืน 
ตัวแสดงอ่ืน หรืออ่ืนใด ท่ีเท�ากับปฏิเสธพรรคการเมืองท่ีมีนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (2) การปฏิเสธ 
ไม�ไว4วางใจ ไม�พอใจ นักการเมือง สมาชิกรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี รัฐบาล เพ่ิมสูงมาก 
จากไม�ถึงหนึ่งในสามทศวรรษท่ี 1960 ช�วงสงครามเวียดนาม เปBนกว�าสองในสามในทศวรรษท่ี 1990 
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ช�วงสงครามอ�าวเปอร&เซียของสหรัฐอเมริกา ร4อยละ 55 ไม�พอใจ และร4อยละ 42 พอใจในสหภาพ
ยุโรป และทํานองเดียวกันท่ีญ่ีปุ�น การขาดความเปBนสถาบันทางการเมืองหรือมีความเปBนสถาบันทาง
การเมืองตํ่า แต�การมีส�วนร�วมทางการเมืองสูง แต�นําไปสู�การผุกร�อนทางการเมือง นําไปสู�การต�อต4าน 
ประท4วง ปฏิเสธ ไม�ยอมรับ เพิกเฉย หรืออ่ืนใด การรวมกันเปBนประชาสังคม เปBนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เปBนการเมืองภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนต�อต4านนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย นับต้ังแต� พ.ศ. 2547 นําไปสู�ความเสื่อมถอย การถดถอย และการ
พังทลายของระบอบประชาธิปไตย ภายหลังการรัฐประหารวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ท่ีต�อเนื่อง
ถึงปLจจุบันจนนําไปสู�การรัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แสดงถึงปLญหาทางการเมืองท่ี
รุนแรงอย�างต�อเนื่อง 

  การเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดท่ีทุนในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีบทบาท
สําคัญต�อการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงย�อมสะดุดและหยุดชะงัก “บริบทสําคัญคือการเกิดข้ึนของ
การแช�แข็งทางทัศนคติการเมือง (Freezing Party Hypothesis) โดยแยกระหว�างการเมืองฝ�าย
อนุรักษ&นิยม กับการเมืองในสายประชานิยม โดยมีแนวคิดเอียงไปทางซ4ายหรือสังคมนิยม แม4ว�าการ
ถ�วงทางการเมืองในไทยอาจจะต�างจากในประเทศทางยุโรปซ่ึงมีแนวทางสังคมนิยมท่ีค�อนข4างเข4มแข็ง 
อย�างไรก็ตามการเมืองท่ีเกิดจากกลุ�มรากหญ4าส�งผลให4เกิดความแตกต�างและการแยกตัวทางระบบ
แนวคิดการเมืองอย�างชัดเจนและทําให4การเมืองในประเทศไทยมีบริบทท่ีแตกต�างจากในอดีต การแช�
แข็งทางทัศนคติการเมืองส�งผลให4เกิดการแตกแยกทางการเมืองซ่ึงประเทศไทยไม�เคยสัมผัสมาก�อนใน
ระดับมหภาค” (ชาคริต เทียบเธียรรัตน&, 2529) ก�อให4เกิด “ผลกระทบทางสังคมได4เกิดในวงกว4าง เช�น
การเกิดข้ึนของกลุ�มรากหญ4าท่ีปรับตนเองมาเปBนกลุ�มการเมืองท่ีมีพลังทางการเมือง ซ่ึงส�งผลให4เกิด
การแตกทางสังคมเช�นเดียวกับประเทศพัฒนาแล4วท่ีสังคมแบ�งเปBนสองข้ัว อย�างไรก็ตาม ในประเทศ
ไทยยังไม�เคยประสบความเปลี่ยนแปลงดังกล�าว ส�งผลให4ความแตกแยกทางสังคมขยายตัวไปสู�วงกว4าง 
โดยไม�สามารถควบคุมได4” (ชาคริต เทียบเธียรรัตน&, 2529) 

  แต�เนื่องจากสภาพแวดล4อม บริบท และปLจจัยภายนอก ส�งผลให4เกิดการกดดันต�อ
ประเทศไทยให4ต4องปรับเปลี่ยนตอบสนองต�อทุนนิยมโลกบนพื้นฐานแนวคิดเสรีนิยมใหม� ทําให4
ประเทศไทยภายหลังท่ีนําโดยรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ&สวัสด์ิ นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร ท่ีมาจากการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย ต�างต4องกําหนด
นโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล4อม
ระหว�างประเทศ แม4ต4องปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยม แต�พลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา 
นายกรัฐมนตรีภายหลังการรัฐประหารของประเทศไทย ยังต4องยอมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เหล�านี้ท่ีประเทศไทยไม�สามารถทวนกระแสความเปลี่ยนแปลงไปได4 เพราะในโครงสร4างคณะรัฐมนตรี
ยังประกอบด4วยกลุ�มทุนหลากหลายกลุ�มและมีการสนับสนุนจากกลุ�มทุนอ่ืนอีกเปBนจํานวนมาก ทําให4
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ต4องกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติจํานวนมาก ทั้งนโยบายประชารัฐ หลักประกัน
สุขภาพ รถเมล&ฟรีรถไฟฟรี มีการปรับปรุงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry 
of Information and Communication Technology : ICT) เปBนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (Ministry of Digital Economy and Society) เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เพ่ือเปBน
กลไกสําคัญขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซ่ึงเปBนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ซ่ึงเปBนตัวแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่สานต�อจากนโยบายประชารัฐที่เน4นการมีส�วนร�วมของภาคเอกชน ธุรกิจ 
ธนาคาร สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และประชาชน เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) สําหรับการเปBนธุรกิจท่ีเริ่มต4นโดยคนรุ�นใหม�และเติบโต
อย�างรวดเร็วบนพ้ืนฐานนวัตกรรมท่ีทันสมัย (Start-up) 

  ผลกระทบท่ีเริ่มต4นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ท่ีนําไปสู�ทุนขนาดใหญ�เข4ามีบทบาทและจัดต้ังพรรคไทยรักไทย 
ชัยชนะในการเลือกต้ังท่ีทําให4 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ก�อให4เกิดการ
ขับเคลื่อนประเทศจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจนถึงจุดสูงสุด แม4ภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 ทําให4
การขับเคลื่อนสู�รัฐตลาดของประเทศต4องสะดุด แต�การปฏิบัติสู�การเปBนรัฐตลาดยังคงเปBนไปอย�าง
ต�อเนื่อง แม4แตกต�างไปจากสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ครองอํานาจ ท้ังนี้เปBน
เพราะทุนขนาดใหญ�ท่ีเปBนส�วนสําคัญผ�านพรรคการเมืองในระบบรัฐสภาลดบทบาทลง แต�มีการขับเคลื่อน
อย�างต�อเนื่อง และถึงจุดอีกครั้งสมัยนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร และพรรคเพ่ือไทย แต�ท้ังหมดสะดุดลง
ภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2557 แต�รัฐบาล พลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา ท่ีรับช�วงต�อยังต4อง
พัฒนาประเทศให4ก4าวสู�การเปBนรัฐตลาดดังท่ีปรากฎจากนโยบายท่ีสําคัญจํานวนมาก เพราะ“รัฐไทย 
(หมายความรวมท้ังรัฐสภา รัฐบาล ตลอดจนประชาสังคม) ไม�สามารถปฏิเสธโลกาภิวัตน& ซ่ึงทุนข4าม
ชาติเข4ามามีบทบาทขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศได4เลย เช�น นโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ, ความพยายามท่ีจะดึงบริษัทอาลีบาบาของจีนเข4ามาลงทุนในไทย ฯลฯ” (ณัฐกร วิทิตานนท&, 
2559)  

  ความเปลี่ยนแปลงท่ีถือกําเนิดขึ้นแสดงถึง “ผลสําคัญคือการส�งผลให4ทัศนียภาพ
ทางการเมือง (Political landscape) โดยเฉพาะการแข�งขันทางการเมืองแคบลง พรรคการเมืองท่ีมี
ทุนมหาศาลก็จะสามารถเอาชนะการเลือกต้ังได4จากการซ้ือตัวนักการเมืองท่ีเปBนเหมือนแม�เหล็กดูด
คะแนนเสียง ในขณะท่ีการแต�งต้ังผู4ดํารงตําแหน�งทางการเมืองก็จะให4ความสําคัญกับนายทุนพรรค
มากกว�าความรู4ความสามารถหรือความเหมาะสมของการดํารงตําแหน�ง ในทางเศรษฐกิจ ตามความเห็น
ของผู4ตอบแบบสอบถาม เชื่อว�าค�อนข4างประสบความสําเร็จในการกระตุ4นเศรษฐกิจรากหญ4า ทําให4
เกิดชนชั้นกลางในชนบท (rural middle class) มากข้ึน เมืองในพ้ืนท่ีนอกเหนือจากเมืองหลวงและ
เมืองใหญ�มีการเติบโตทางกายภาพมากยิ่งข้ึน เศรษฐกิจแบบดิจิตอลได4ถูกวางรากฐาน แต�เนื่องจาก
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การรัฐประหารล4มล4างรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ทําให4แนวโน4มการเติบโตดังกล�าวถูกตัดตอนลงไปอย�าง
น�าเสียดาย” (ราม โชติคุต, 2560) 

  ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ก4าวจากรัฐชาติที่เน4นความอยู�รอด
ปลอดภัยแห�งชาติ ความมั่นคงแห�งชาติ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเกียรติภูมิและชื่อเสียงของ
ประเทศ เปBนการเน4นผลประโยชน&และความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจเปBนตัวนํา แต�ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองทําให4การเปลี่ยนผ�านครั้งนี้ต4องใช4เวลาอีกยาวนานและต4องสลับไปมากับการให4ความสําคัญ
หรือเน4นน้ําหนักระหว�างรัฐชาติท่ีเน4นผลประโยชน&ด4านการเมืองและความม่ันคงกับรัฐตลาดท่ีเน4น
ผลประโยชน&ด4านเศรษฐกิจและธุรกิจ นําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงที่เปBนนวัตกรรมของสถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองท่ีสําคัญ ท่ีประกอบด4วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบ
ราชการ และประชาสังคม ดังนี้ 

  นวัตกรรรมท่ีสําคัญของพรรคการเมืองจากการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
ท่ีสําคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงจากพรรคการเมืองที่เสมือนเปBนผลผลิตที่ตกค4างในยุคปฏิวั ติ
อุตสาหกรรมจากยุครัฐชาติ เปBนพรรคการเมืองท่ีเปBนผลผลิตจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจช�วง
ยุครัฐตลาด เสมือนเปBนกลุ�ม องค&การ สถาบัน หรือหน�วยงาน ที่ทําหน4าที่ทางธุรกิจท่ีมุ�งเน4นการหา
สมาชิก การสร4างเครือข�าย การสร4างความต4องการสินค4าและบริการให4ประชาชนท่ีเสมือนเปBนผู4บริโภค
ด4วยกลยุทธ&ทางการตลาด ที่สําคัญ คือ การสํารวจตลาด ผ�านแนวคิดประชานิยมตามแนวทาง
การตลาดทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองเพ่ือชัยชนะในการเลือกต้ังนําไปสู�การ
กําหนดนโยบายสาธารณะท่ีเปBนท่ีต4องการของผู4ออกเสียงลงคะแนน ส�งผลให4พรรคการเมืองเสมือน
เปBนเวทีของนักธุรกิจการเมืองท่ีนําการตลาดมาใช4เพ่ือชัยชนะในการเลือกต้ัง ส�งผลให4ทุนเพ่ิมความสําคัญ
เปBนลําดับ ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยส�งผลให4พรรคการเมืองอ่ืนภายหลังนําแนวคิดการตลาดทาง
การเมืองตามแนวทางประชานิยมมากําหนดเปBนนโยบายของพรรคเพ่ือชัยชนะในการเลือกต้ัง ทําให4
พรรคการเมืองท่ีเสมือนเปBนตราสินค4ามีความสําคัญมากกว�าผู4สมัครท่ีเปBนผลิตภัณฑ&สินค4าในช�วงเวลา
แต�ละช�วงท่ีแตกต�างกัน ความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองนับเปBนนวัตกรรมท่ีสําคัญท่ีนํามาสู�ความ
แปลงทางการเมืองอย�างกว4างขวาง เพราะเปBนกลุ�ม องค&การ สถาบัน ลําดับต4นของการเปลี่ยนผ�าน
ของประเทศ 

  นวัตกรรมท่ีสําคัญของการเลือกต้ังจากการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีสําคัญ 
คือ ความเปลี่ยนแปลงจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่เพ่ิม
ความสําคัญของระบบเลือกต้ังเปBนระบบเขตเดียวคนเดียวและระบบบัญชีรายชื่อ นับเปBนนวัตกรรม
ทางการเมือง (Political Innovation) แบบใหม� ส�งผลต�อพรรคการเมืองท่ีมีความสําคัญมากกว�า
ผู4สมัครรับเลือกต้ัง และการเลือกต้ังกลายเปBนเวทีท่ีทําให4นักการเมืองท่ีมีทุนจํานวนมากจัดต้ังพรรค
การเมืองท่ีเสมือนเปBนบริษัท สรรหาบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งที่เสมือนเปBนพื้นที่แข�งขันทางธุรกิจ 
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ส�งผลให4มีการนํากลยุทธ&และยุทธวิธีทางธุรกิจ ที่สําคัญ คือ การสื่อสารทางการตลาด มาใช4อย�าง
กว4างขวาง นอกเหนือจากการกําหนดคุณสมบัติของผู4มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและผู4สมัครรับเลือกต้ัง 
การกําหนดเขตการเลือกต้ัง การใช4จ�ายในการเลือกต้ัง การณรงค&หาเสียง การควบคุมการเลือกต้ัง 
และการตัดสินผลการเลือกต้ัง ทําให4พรรคการเมืองที่มีทุนและนวัตกรรมที่เหนือกว�าย�อมชนะการ
เลือกต้ังท่ีมีการแข�งขันอย�างเข4มข4นเสมือนเปBนมหาสมุทรสีแดง (red ocean) หรือทะเลเลือด แต�ด4วย
ระบบเลือกต้ังท่ีผู4ชนะได4ทุกสิ่งทุกอย�าง (winner-take-all) ทําให4การแข�งขันทางการเมืองจากการ
เลือกต้ังภายหลัง เสมือนเปBนตลาดก่ึงผูกขาดท่ีมีแนวโน4มเปBนตลาดผูกขาดและเปBนตลาดผูกขาดโดย
สมบูรณ& นวัตกรรมของการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงส�งผลให4แม4ภายหลังมีความเปลี่ยนแปลงด4าน
รายละเอียด แต�เนื้อหาสาระของการเลือกตั้งที่นําไปสู�ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงและแตกต�าง
นับต้ังแต�รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 น4อยมาก เพราะพรรคการเมืองท่ีเคยชนะการ
เลือกต้ังแม4เปลี่ยนชื่อพรรคยังคงชนะการเลือกต้ังต�อไป 

  นวัตกรรมท่ีสําคัญของรัฐสภาจากการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีสําคัญ คือ 
ความเปลี่ยนแปลงท้ังโครงสร4าง กระบวนการ และพฤติกรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีความเปลี่ยนแปลงด4านโครงสร4างท่ีสําคัญ คือ การกําหนดให4สมาชิก
รัฐสภาท้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ัง แม4ภายหลังพฤติกรรม ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงสมาชิก
วุฒิสภา แต�ยังต4องคงให4สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนหนึ่งมาจากการเลือกต้ัง และเปลี่ยนการกําหนดให4
สมาชิกวุฒิสภาอีกส�วนหนึ่งมาจากการสรรหาแทนการแต�งต้ังเหมือนท่ีเคยมีมาในรัฐสภาหลายชุด ส�วน
นวัตกรรมด4านกระบวนการท่ีสําคัญ คือ การกําหนดให4สมาชิกสภาผู4แทนราษฏรแม4มาจากการเลือกต้ัง
เหมือนกันแต�การทําหน4าท่ีมีความแตกต�างกัน เพราะสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรแบบเขตเดียวคนเดียวมี
จุดมุ�งหมายเพ่ือต4องการให4ทําหน4าท่ีด4านนิติบัญญัติ ส�วนสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เพ่ือให4ทําหน4าท่ีด4านบริหารด4วย หากพรรคการเมืองท่ีสังกัดเข4าร�วมหรือจัดต้ังรัฐบาลและเปBนรัฐมนตรี 
ส�วนสมาชิกวุฒิสภาเปลี่ยนแปลงจากสภากลั่นกรองเปBนสภาตรวจสอบ ทําให4มีความพยายามให4เปBนกลาง
และไม�ให4เก่ียวข4องด4วยการสังกัดพรรคการเมือง ส�งผลต�อความเปลี่ยนแปลงด4านพฤติกรรมท่ีทําให4
พรรคการเมืองท่ีมีทุนขนาดใหญ�สามารถสั่งการ บงการ ควบคุม ครอบงํา หรืออ่ืนใด กับสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร
จํานวนมากในสังกัด ทําให4ขาดความเปBนอิสระเพ่ือทําหน4าท่ีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต�างในผลประโยชน&
สาธารณะและผลประโยชน&ส�วนร�วม เช�นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภา แม4มีข4อห4ามการสังกัดพรรคการเมือง 
แต�สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังจํานวนมากมีความสัมพันธ&กับพรรคการเมืองและนักการเมือง
อ่ืนไม�ทางใดก็ทางหนึ่งเพ่ือให4ได4รับการเลือกต้ัง ทําให4การปฏิบัติหน4าท่ีย�อมแตกต�างจากเจตนารมณ&
ของรัฐธรรมนูญ ส�งผลให4สมาชิกสภาผู4แทนราษฎรและสมาชิวุฒิสภาจํานวนหนึ่งขาดอิสระในการ
ตัดสินใจเพ่ือทําหน4าท่ีและใช4วิจารณญาณ 
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  นวัตกรรมท่ีสําคัญของรัฐบาลจากการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีสําคัญ คือ 
การมีนายกรัฐมนตรีท่ีมีอํานาจทางการเมืองสูงสุดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 เพราะมีอํานาจทางการเมืองจนมีอํานาจควบคุมกลุ�มการเมืองท้ังหลายท่ีเคยเคลื่อนไหว
ภายในพรรคให4สิ้นสภาพ จากอํานาจของทุนกับการปรับคณะรัฐมนตรีท่ีเม่ือพ4นจากตําแหน�งรัฐมนตรี
แล4วย�อมพ4นจากรัฐบาลและรัฐสภาไปเลย เพราะการดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีย�อมเท�ากับต4องพ4นจาก
ตําแหน�งสมาชิกสภาผู4แทนราษฎรไปก�อนหน4าแล4ว และจากมุมมองด4านบริหารธุรกิจด4วยการขับเคลื่อน
ของทุนและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําให4นายกรัฐมนตรีเสมือนหนึ่ง
เปBนประธานกรรมการบริษัทท่ีเปBนผู4บริหารสูงสุดในองค&การหรือสถาบัน ส�งผลให4เปBนหัวหน4าพรรค
การเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในสภาผู4แทนราษฎร การผู4นําเสียงข4างมากในรัฐสภา และการเปBนหัวหน4าฝ�าย
บริหารคือนายกรัฐมนตรี ทําให4เสมือนหนึ่งทําหน4าท่ีควบคุมอย�างเกือบเบ็ดเสร็จท้ังอํานาจนิติบัญญัติ
และอํานาจบริหาร ส�งผลต�อการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายไปสู�ทิศทางท่ีเปBนรูปธรรม มีการปรับเปลี่ยน
รัฐมนตรีหากไม�สามารถกําหนดและปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

  นวัตกรรรมที่สําคัญของระบบราชการจากการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
ท่ีสําคัญ คือ การปรับเปลี่ยนระบบราชการอย�างกว4างขวาง จากการกําหนดการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ มาเปBนการกําหนดการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีมาจากการกําหนดยุทธศาสตร&ท่ีเริ่มจากการคิดใหม� (rethink) ด4วยการกําหนดการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของพรรคท่ีกลายเปBนนโยบายและยุทธศาสตร&ของรัฐบาลมีการจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีชัดเจน การออกแบบองค&การใหม� (redesign) ด4วยการปรับเปลี่ยนกระทรวง ทบวง กรม 
จากจํานวน 14 กระทรวง เปBนจํานวน 20 กระทรวง เพ่ือสนองตอบต�อนโยบายและยุทธศาสตร&ของ
รัฐบาล การปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหม� (retool) ท่ีมีการนําแนวคิดการบริหารธุรกิจและการจัดการ
จํานวนมากมาใช4 ที่สําคัญ คือ การวิเคราะห&ทางธุรกิจและการทบทวนภารกิจ นําไปสู�การแก4ไข
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ�นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 และการพัฒนาบุคลากร 
(retain) ท่ีมีการกําหนดการพัฒนาทุนมนุษย&จํานวนมาก   

  นวัตกรรมท่ีสําคัญของประชาสังคมจากการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีสําคัญ 
คือ การทําให4ประชาสังคมจํานวนมากมีความต่ืนตัว ตระหนักรู4 รับรู4 รับทราบ ติดตาม ประเมินผล 
ความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนท้ังชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง ท่ีสําคัญ 
คือ ชนชั้นล�าง ท่ีสูงมาก แตกต�างจากอดีต ก�อให4เกิดผลต�อการขับเคลื่อนไปสู�สังคมท่ีมีการส�วนร�วม
ทางการเมืองของประชาชนท่ีครอบคลุมอย�างกว4างขวาง แต�การขับเคลื่อนของทุนท่ีมีความสัมพันธ&กับ
ผลประโยชน&ทางการเมืองและเศรษฐกิจและเอ้ืออํานวยประโยชน&กับกลุ�มบางกลุ�ม โครงสร4างการเมือง
ท่ีมีแนวโน4มไปทางอํานาจนิยม แนวโน4มการผูกขาดอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของผู4มีอํานาจ 
การปฏิเสธการตรวจสอบทางการเมืองและการสูญเสียผลประโยชน&ของคนจํานวนหนึ่ง นําไปสู�ความ
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แตกแยกของประชาสังคมท่ีก�อตัวและขยายตัว จนกลายเปBนการเผชิญหน4า ความรุนแรงทางการเมือง 
จนนําไปสู�การถดถอยของประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
ต�อเนื่องยาวนาน ทําให4ประเทศไทยกลายเปBนคนป�วยแห�งเอเชียในต4นคริสต&ศตวรรษท่ี 21  

  การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดด4วยการขับเคลื่อนของทุน ท่ีเปBนการเปลี่ยนแปลง
จากรัฐชาติท่ีเน4นการเมืองและความมั่นคง สู�รัฐตลาดที่เน4นเศรษฐกิจและธุรกิจเกือบหยุดชะงัก 
ประเทศไทยจึงตกอยู�ในสภาวะหนีเสือปะจระเข4 (dilemma) ท่ีปรารถนาขับเคลื่อนสู�รัฐตลาด แต�โครงสร4าง
และกระบวนการภายในกลับเน4นไปท่ีรัฐชาติ ประเทศไทยจึงผสมผสานระหว�างรัฐชาติกับรัฐตลาดท่ี
ต�อเนื่องจนถึงทศวรรษท่ี 2560 เพียงแต�ว�าจะโน4มเอียงไปด4านไหนมากกว�ากันในรัฐบาลแต�ละชุดหรือ
ยุคสมัยท่ีแตกต�างกัน ระหว�างด4านรัฐชาติท่ีเน4นการเมืองและความม่ันคงกับรัฐตลาดท่ีเน4นเศรษฐกิจ
และธุรกิจ          
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษา 
(1) บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด (2) เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด (3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

จากแนวคิดรัฐชาติท่ีเป2นประชาคมทางการเมืองประกอบด3วยดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย และ
รัฐบาล ท่ีเน3นความผูกพันของประชากร จากเชื้อชาติ ศาสนา ความเป2นมา ประวัติศาสตร& ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม เป2นรัฐตลาดที่มาจากทุนเป2นกลไกขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ท่ีงานวิจัยให3
คุณค�า (value) กับจุดสูงสุดของรัฐตลาดจากการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
(พ.ศ. 2544-2549) ก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงของสถาบันและกระบวนการทางการเมือง ท่ีกําหนด
เป2นหน�วยวิเคราะห& ทําให3การวิจัยการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด กําหนดระเบียบ
วิธีวิจัยเป2นการวิจัยเชิงคุณภาพ ส�วนหนึ่งเป2นการอธิบายและวิเคราะห&ตามแนวทางประวัติศาสตร& 
ท่ีเป2นการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ& ท่ีนําไปสู�การพรรณนา อธิบาย วิเคราะห& สังเคราะห& จาก
การวิเคราะห&เนื้อหา ทําให3ประมวลผลการวิจัย แบ�งเป2น สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย 
ประโยชน&ของการวิจัย และข3อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัย แบ�งตามกรอบการวิจัยเป2นสามส�วน คือ บริบทการเปลี่ยนผ�านจาก
รัฐชาติสู�รัฐตลาด เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
 1.1 บริบทของการเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

  บริบทของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด แบ�งเป2นสองส�วน คือ 
การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก และการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย
จากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายใน 

1.1.1 การเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก 
   การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก แบ�งเป2น

สามด3าน คือ ด3านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
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1. ด�านการเมือง  
    ด3านการเมือง แบ�งเป2น รัฐ ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง  

1.1 รัฐ การถือกําเนิดของรัฐชาตินับต้ังแต�พุทธศตวรรษท่ี 22 แพร�ขยายไป
ท่ัวโลกภายหลัง นํามาสู�การกําหนดรูปแบบของรัฐท่ีเป2นรัฐเด่ียวหรือสหพันธรัฐ ระบอบการปกครองท่ี
เป2นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ลักษณะของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลงจากการเพ่ิมบทบาทของรัฐ และการ
เปลี่ยนแปลงรัฐเพ่ือสนองตอบต�อประชาชนเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของรัฐ ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน&
จากการขยายตัวของทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให3เน3นการปกครองท่ีเป2นประชาธิปไตย การมี
ส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และด3านสังคมท่ีเน3นสิทธิมนุษยชน
และสิ่งแวดล3อม ก�อให3เกิดการปรับเปลี่ยนภายในรัฐอย�างกว3างขวาง ท่ีสําคัญ คือ องค&ประกอบของรัฐ
ท่ีประกอบด3วย ดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล  

1.2 ระบอบประชาธิปไตย ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมาจากความเสื่อมถอย
ของรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีแพร�ขยายท่ัวโลกนับต้ังแต�พุทธศตวรรษ 22 เป2นวิกฤตการณ&
ของประชาธิปไตย ที่สําคัญ มาจากการนิยามประชาธิปไตยแบบคับแคบเพราะเน3นการเลือกต้ัง 
การกําหนดคุณสมบัติของผู3สมัครรับเลือกต้ังและผู3ออกเสียงลงคะแนนการกําหนดคุณสมบัติของ
ผู3สมัครรับเลือกต้ังและผู3ออกเสียงลงคะแนน การลดความชอบธรรมของความเป2นตัวแทนหรือตัวแทน
การปฏิเสธการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาสังคมอ่ืน จากกลุ�มผลประโยชน& องค&การพัฒนา
เอกชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมืองภาคประชาชน จากบริบทท่ีสังคมเพ่ิมความสลับซับซ3อน 
และเพ่ิมความเป2นพหุนิยม ความล3มเหลวของประชาธิปไตยแบบตัวแทนนํามาสู�การปฏิรูปการเมือง 

1.3 การปฏิรูปการเมือง แนวทางการปฏิรูปการเมืองท่ีสําคัญ คือ รัฐธรรมนูญนิยม 
เพราะทําให3รัฐธรรมนูญท่ีเป2นลายลักษณ&อักษรเป2นเครื่องมือกําหนดรูปแบบการปกครองและกลไก
เพ่ือเป2นโครงสร3างพ้ืนฐาน จากการจัดต้ังสถาบันทางการเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศ ท่ีสําคัญ คือ 
การเปลี่ยนแปลงระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม ให3เป2นระบบรัฐสภาท่ีมีเหตุผล การปฏิรูปการเมืองท่ีถือ
กําเนิดภายหลังการล�มสลายของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต&ท่ัวโลก และชัยชนะของประชาธิปไตย 
แต�รูปแบบของประชาธิปไตยแบบประชานิยมท3าทายระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือเสรีนิยม
ประชาธิปไตย ก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศหลายประเทศ จากชัยชนะ
ทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีมีแนวคิดประชานิยม 

2. ด�านเศรษฐกิจ  
    ด3านเศรษฐกิจระหว�างประเทศ แบ�งออกเป2นห3าด3าน ประกอบด3วย การพัฒนา

ระหว�างประเทศ การค3าระหว�างประเทศ การเงินระหว�างประเทศ การลงทุนระหว�างประเทศ และ
ความช�วยเหลือระหว�างประเทศ  
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2.1 ด3านการพัฒนาระหว�างประเทศ สหรัฐอเมริกามีบทบาทเผยแพร�
แนวคิดด3านการพัฒนา การจัดต้ังธนาคารโลกเพ่ือฟKLนฟูเศรษฐกิจจากยุโรปและแพร�ขยายท่ัวโลก ด3วย
ยุทธศาสตร&อุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข3านับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2493 ท่ีมาจากละตินอเมริกาช�วง
ทศวรรษท่ี 2473 และเปลี่ยนแปลงเป2นอุตสาหกรรมเพ่ือส�งเสริมการส�งออกนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2503 
ท้ังหมดนําไปสู�การฟKLนฟูเศรษฐกิจเป2นประเทศพัฒนาแล3ว ประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศกําลังพัฒนา
ท่ีก3าวหน3า นับต้ังแต�ยุโรปในทศวรรษท่ี 2493 ญ่ีปุOนในทศวรรษท่ี 2503 ละตินอเมริกาท่ีเป2นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม�ในทศวรรษท่ี 2513 เอเชียท่ีเป2นประเทศอุตสาหกรรมใหม�ในทศวรรษท่ี 2523 และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต3ท่ีเป2นประเทศกําลังพัฒนาท่ีก3าวหน3าในทศวรรษท่ี 2533 ปQญหาท่ีนํามาสู�การ
ล�มสลายทําให3ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต& ทําให3ประเทศเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมกําหนดการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2523 และมีการเสนอตัวแบบการพัฒนาแบบอ่ืน 
ท่ีสําคัญ คือ ตัวแบบการพัฒนาแบบเอเชียตะวันออกตัวแบบการพัฒนาแบบเอเชียตะวันออก ของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประเทศไทยใน พ.ศ. 2544 

2.2 การค3าระหว�างประเทศ ความล3มเหลวจากการจัดตั้งองค&การการค3า
ระหว�างประเทศของสหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ใน พ.ศ. 2491 จากการเป2นองค&การ
แบบระบบราชการขนาดใหญ�และการสูญเสียอํานาจอธิปไตยของประเทศท้ังหลาย ทําให3มีการนํา
ข3อเสนอมากําหนดเป2นการประชุมความตกลงท่ัวไปว�าด3วยพิกัดภาษีศุลกากรและการค3า หรือแกตต&
การประชุมความตกลงท่ัวไปว�าด3วยพิกัดภาษีศุลกากรและการค3า หรือแกตต& นํามาสู�การจัดต้ังเป2น
องค&การการค3าโลกใน พ.ศ. 2538 แต�ความล3มเหลวจากองค&การการค3าโลก ทําให3ประเทศท้ังหลาย
จัดต้ังเขตการค3าท่ีแพร�ขยายท่ัวโลก 

2.3 การเงินระหว�างประเทศ การผลักดันของสหรัฐอเมริกาทําให3ประเทศไทย
เปSดเสรีทางการเงินเป2นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต3 แต�การโจมตีจากควอนตัม ฟQนด& 
กองทุนประกันความเสี่ยง ของจอร&จ โซรอส นําไปสู�วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 แพร�ขยาย
ไปท่ัวเอเชีย มีสาเหตุมาจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การลงทุนในธุรกิจท่ีไม�ก�อให3เกิดผลผลิตจริง 
ระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาเงินทุนจากต�างประเทศด3วยต3นทุนการกู3ยืมท่ีตํ่ากว�าการระดมเงินออมจาก
ภายในประเทศ และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทําให3ประเทศไทยรับความช�วยเหลือจากกองทุน
การเงินระหว�างประเทศ ทําให3เป2นปQญหาจากการสร3างเสถียรภาพ การลดกฎระเบียบ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ และการเปSดเสรี เพ่ือปฏิรูปการเมืองการบริหารและเศรษฐกิจ  

2.4 การลงทุนระหว�างประเทศ บรรษัทข3ามชาติมีบทบาทท่ีสําคัญต�อความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ เสมือนเป2นตัวแทนของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุOน ที่มีบรรษัทข3ามชาติมากที่สุดในโลกตามลําดับ บทบาทของสหรัฐอเมริกา องค&การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห�งสหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว�างประเทศ ยุทธศาสตร&อุตสาหกรรม
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เพ่ือทดแทนการนําเข3า ยุทธศาสตร&อุตสาหกรรมเพ่ือส�งเสริมการส�งออก ธนาคารของประเทศพัฒนาแล3ว 
และการสนับสนุนการเปSดการค3าเสรี ล3วนเป2นประโยชน&กับบรรษัทข3ามชาติ ท่ีสําคัญ คือ การเลือก
ลงทุนในประเทศไทย เพราะหลีกหนีข3อเรียกร3องของสหภาพแรงงานในประเทศพัฒนาแล3ว จากด3าน
สุขภาพ ความปลอดภัย ค�าจ3าง สวัสดิการ และความเข3มงวดของกฎหมายและปQญหามลพิษ  

2.5 ความช�วยเหลือระหว�างประเทศ สหรัฐอเมริกาให3ความช�วยเหลือเพ่ือ
ฟKLนฟูยุโรปตามแผนการณ&มาร&แชลจากการเป2นสมรภูมิสงครามโลกครั้งท่ีสองและการขยายตัวของ
คอมมิวนิสต& และประเทศกําลังพัฒนาจากความล3าหลังและการเผชิญหน3าจากการขยายตัวของ
คอมมิวนิสต&ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ญ่ีปุOนเป2นประเทศท่ีให3ความช�วยเหลือมาจากการชดใช3
ค�าปฏิกรรมสงครามและการเป2นประเทศพัฒนาแล3วภายหลัง แต�อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย 
ต�อต3านในทศวรรษที่ 2513 หรือ 1970 เพราะเป2นประโยชน&ทางเศรษฐกิจกับญ่ีปุOนมากกว�า จน
ภายหลังสงครามเย็นที่ประเทศไทยเป2นประตูของญ่ีปุOนสู�อินโดจีน แต�วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 ทําให3ประเทศไทยรับความช�วยเหลือจากญ่ีปุOนตามแผนมิยาซาวา 

3. ด�านสังคม 
    ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน&ทําให3ทุนและตลาดเป2นประโยชน&ต�อ

อํานาจของระบบธุรกิจก�อให3เกิดชนชั้นนําท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจจากธุรกิจ เป2นชนชั้นโลกาภิวัตน& 
ท่ีเป2นนักบริหารมืออาชีพ มีหน3าท่ีการงานท่ีติดต�อสัมพันธ&ท่ัวโลก เป2นสมาชิกสโมสรชั้นนํา บริโภคสินค3า
มีระดับ ทําให3เป2นมนุษย&สังกัดโลกมากกว�าการเป2นบุคคลท่ีมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ทําให3มีวิถีชีวิตท่ี
สัมพันธ&กับเศรษฐกิจและธุรกิจข3ามพรมแดน หรือระหว�างประเทศ ปฏิเสธหรือลดงานสาธารณะ 
ความผูกพันทางการเมืองกับมาตุภูมิ มีความเป2นปQจเจกสูง ปฏิเสธหรือลดความสัมพันธ&กับกลุ�ม 
องค&การ สถาบัน หน�วยงาน สาธารณะ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทําให3เป2นปQญหาภายหลัง 
แต�โลกาภิวัตน&ที่ทวีความสําคัญก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงแก�ประชาสังคม ท่ีสําคัญ คือ องค&การ
พัฒนาเอกชน และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ท่ีมีบทบาทสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด3านการเมือง การสิ้นสุดของสงครามเย็นทําให3ความขัดแย3งท่ีถูกกดทับเก็บกดปSดก้ันเปSดเผยมา 
จากเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา คนชายขอบ สิ่งแวดล3อม เป2นการรวมกลุ�มท่ีเป2นประชาสังคม เป2นกลุ�ม
ผลประโยชน& องค&การพัฒนเอกชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมืองภาคประชาชน หรืออ่ืนใด  

    การถือกําเนิดของประชาสังคมของประเทศไทยมาจากการรวมกันของชน
ชั้นสูงท่ีมีการศึกษาเพื่อทํางานด3านสาธารณะ ที่สําคัญ คือ การจัดตั้งสภากาชาด ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล3าเจ3าอยู�หัว รัชกาลที่ห3า การจัดตั้งมูลนิธิปอเต็กต๊ึงและร�วมกตัญVู
ภายหลัง ทําให3ประชาสังคมในประเทศไทยแบ�งเป2นประชาสังคมโดยรัฐ และประชาสังคมโดยเสรีท่ี
เป2นอิสระ และประเทศไทยสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย&มีประชาสังคมท่ีเป2น
กลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบัน ทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว�าการเมืองและการบริหาร 
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การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงชนชั้นนําจากสถาบันพระมหากษัตริย& 
และเจ3านาย มาท่ีข3าราชการทหารและพลเรือน เท�ากับเปSดพ้ืนท่ีการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีต�อเนื่องจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล3าเจ3าอยู�หัว รัชกาลท่ีหก และพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล3าเจ3าอยู�หัว รัชกาลท่ีเจ็ด การดํารงนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ระหว�าง 
พ.ศ. 2481 ถึง 2487 และ พ.ศ. 2491 ถึง 2500 ท่ีมีแนวคิดชาตินิยมและรัฐนิยม การถือกําเนิดของ
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ความขัดแย3งทางการเมืองของคณะราษฎรระหว�างทหารกับทหาร และทหาร
กับพลเรือน พลเรือนกับพลเรือน และระหว�างคณะราษฎรกับทหาร ตํารวจ และพลเรือน นอกสมาชิก
คณะราษฎร ทําให3ส�งเสริมสนับสนุนประชาสังคมโดยรัฐ และสั่งการ บงการ ควบคุม แทรกแซง 
ครอบงํา หรืออ่ืนใด กับประชาสังคมโดยเสรีท่ีเป2นอิสระ      

    การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& นํามาสู�ความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก�อให3เกิดการขยายตัวของชนชั้นในสังคม ท่ีสําคัญ 
ประกอบด3วย นิสิตนักศึกษาปQญญาชน นายทุนพ�อค3านักธุรกิจ กรรมกร และเกษตรกร นิสิตนักศึกษา
ปQญญาชนมีบทบาทสําคัญนับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 2510 นํามาสู�เหตุการณ& 14 ตุลาคม 2516 และ
ภายหลัง นายทุนพ�อค3านักธุรกิจมีบทบาทสําคัญจากการจัดต้ังกลุ�มผลประโยชน&นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 
2500 และ 2510 กรรมกรมีการรวมกลุ�มนับต้ังแต�เหตุการณ& 14 ตุลาคม 2516 และมีบทบาททาง
การเมืองอย�างต�อเนื่อง และเกษตรกรมีบทบาทนําเสนอข3อเรียกร3องภายหลังเหตุการณ& 14 ตุลาคม 
2516 ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมาจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 การขยายตัว
ของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต&ในประเทศไทย การท่ีประเทศอินโดจีนเป2นคอมมิวนิสต&ใน พ.ศ. 2518 
และเหตุการณ& 6 ตุลาคม 2519 ท่ีนํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษท่ี 2520 จากการปกครอง
แบบเผด็จการอํานาจนิยมสู�ประชาธิปไตยครึ่งใบ ทําให3ปราบปรามนิสิตนักศึกษาปQญญาชนทําให3เป2น
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต&จํานวนมาก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะทําให3นิสิตนักศึกษา
ปQญญาชนออกสู�สังคม การปฏิบัติการกวาดล3างแกนนําเกษตรกรทําให3กลุ�มเกษตรกรหมดบทบาทลง 
การนํานายทุนพ�อค3านักธุรกิจและกลุ�มมีส�วนร�วมจัดต้ังคณะกรรมการร�วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)  

    ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญในทศวรรษที่ 2530 มาจาก
การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท่ีนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เปลี่ยนสนามรบเป2นสนามการค3า ทําให3เป2นประโยชน&กับนายทุนพ�อค3านักธุรกิจและกลุ�ม ท่ีมีผลต�อ
การเปลี่ยนแปลงประเทศ การรัฐประหารใน พ.ศ. 2534 นํามาสู�การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ
นายอานันท& ปQนยารชุน ขุนนางนักวิชาการและนักธุรกิจคนสําคัญ แสดงถึงความสําคัญของภาคราชการ
และเอกชน และกลุ�มนายทุนพ�อค3านักธุรกิจมีบทบาทสําคัญต�อการต3านการกลับมามีอํานาจของทหาร
ภายหลังเหตุการณ&พฤษภาทมิฬใน พ.ศ. 2535 และมีบทบาทภายหลังการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี
ของนายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นิสิตนักศึกษาปQญญาชนมี
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บทบาทสําคัญจากการต�อต3านทหารท่ีเป2นเหตุการณ&พฤษภาทมิฬใน พ.ศ. 2535 เกษตรกรมีบทบาท
จากความขัดแย3งจากการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสําคัญ คือ ดิน น้ํา ปOาไม3 ทะเล ท่ีเผชิญหน3ากับ
นายทุนและนโยบายสาธารณะ ท่ีสําคัญ จากการพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานและการจัดท่ีทํากินให3ราษฎร 

    วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจในทศวรรษท่ี 2540 นํามาสู�การสิ้นสุดของนายทุน
พ�อค3านักธุรกิจธนาคารและสถาบันทางการเงิน ธุรกิจท่ีต�อเนื่อง ธุรกิจท่ีอุปถัมภ& ธุรกิจท่ีพ่ึงพาอาศัย
ระหว�างกัน หรืออ่ืนใด เกษตรกรท่ีสําคัญ คือ สมัชชาคนจน มีบทบาทเรียกร3องผลประโยชน&จากความ
เสียหายท่ีมาจากนโยบายสาธารณะ และนิสิตนักศึกษาปQญญาชนมีบทบาทเรียกร3องทางการเมืองเพ่ือ
เปลี่ยนรัฐบาล จากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เป2นนายชวน หลีกภัย แต�ความล3มเหลว
จากการแก3ปQญหาทางเศรษฐกิจและการรับความช�วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว�างประเทศ ทําให3
ชนชั้นกลางจํานวนมากปฏิเสธ เพิกเฉย ละเลย หรืออ่ืนใด กับรัฐบาล นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ใน พ.ศ. 2544 
 1.2 เนื้อหาสาระของการเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

  เนื้อหาสาระ หรือสาระสําคัญของความเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
แบ�งออกเป2นหกส�วน คือ พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม 
ท่ีมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 พรรคการเมือง 
   พรรคไทยรักไทยนับว�าเป2นพรรคการเมืองแรกท่ีถือกําเนิดภายหลังการ
ประกาศใช3รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีสมาชิกท่ีก�อต้ัง คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
และคณะ ท้ังข3าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง จุดเด�นของพรรคไทยรักไทย คือ บทบาท
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีเป2นหัวหน3าพรรค และเป2นกลุ�มทุนขนาดใหญ�ท่ีมีบทบาทสําคัญต�อการ
ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของประเทศ พรรคไทยรักไทยเป2นตัวแสดงทางการเมืองท่ีเป2นตัวเชื่อม
ระหว�างอํานาจทางเศรษฐกิจกับอํานาจทางการเมือง นักธุรกิจเข3าสู�อํานาจทางการเมือง มี พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เป2นตัวแสดงท่ีสําคัญจากการเป2นกลุ�มทุนขนาดใหญ�ท่ีมีบทบาทภายในพรรคไทยรักไทยสูงมาก 
ท่ีสําคัญ คือ การจัดวางโครงสร3างองค&กรภายในพรรคท่ีองค&กร งาน ตําแหน�ง ท่ีสําคัญ ยึดโยงกับ
หัวหน3าพรรค ท่ีเสมือนเป2นการบริหารบริษัท ก�อให3เกิดทุนผูกขาดท่ีนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศภายหลังชัยชนะของพรรคและเป2นแกนนําจัดต้ังรัฐบาล 

1.2.2 การเลือกตั้ง 
   การลงสมัครรับเลือกต้ังเป2นสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรของผู3สมัครพรรคไทยรักไทย

นํามาสู�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะเป2นการนําแนวคิดประชานิยมผ�านแนวคิดการตลาดทาง
การเมืองในการรณรงค&หาเสียงเลือกต้ังแบบครบถ3วน นับเป2นครั้งแรกในระบบการเมืองของประเทศไทย 
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ประกอบด3วย ผลิตภัณฑ& คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย นโยบายพรรค และผู3สมัคร
รับเลือกต้ัง ราคา คือ ชุดของนโยบายพรรคที่กําหนดเป2นรายละเอียดแต�ละนโยบาย และช�องทาง 
การจัดจําหน�าย คือ สาขาพรรค สมาชิกพรรค จนทําให3พรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการ
เลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 และ 2548 ก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย�างกว3างขวาง ทําให3
พรรคการเมืองอ่ืนนําการตลาดทางการเมืองไปใช3 แต�ไม�ประสบผลสําเร็จเนื่องจากมีสภาพแวดล3อม 
บริบท และปQจจัยท่ีเก่ียวข3องหลายประการ ท่ีทําให3ชนะการเลือกต้ัง แต�เป2นสิ่งท่ีแสดงถึงบทบาทของ
ทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคจากการนําการบริหารทางธุรกิจมาใช3การจัดการภายใน
พรรค และการตลาดท่ีแปรเปลี่ยนเป2นการตลาดทางการเมืองจากการรณรงค&หาเสียงเลือกต้ัง  

1.2.3 รัฐสภา 
   เจตนารมณ&ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ท่ีกําหนดให3เป2นรัฐสภาท่ีมีเหตุผลด3วยการกําหนดท่ีมาของสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรให3มาจากการ
เลือกต้ังรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังไม�เป2นไปตามความมุ�งหมายของรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้
เพราะแทบไม�มีความแตกต�างท้ังด3านการศึกษา อาชีพ และอายุ ยกเว3นเพียงกลุ�มข3าราชการประจําท่ี
ไม�สามารถเป2นสมาชิกรัฐสภาได3เท�านั้น ในทางตรงข3าม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกลับมีบทบัญญัติท่ี
เสมือนเป2นทํานบก้ันพรรคการเมืองทําให3ไม�เกิดความหลากหลาย ส�งผลต�อการเข3าสู�อํานาจของกลุ�มทุน
ด3วยการจัดต้ังพรรคการเมืองท่ีมีขนาดใหญ� ทําให3พรรคการเมืองเหมือนบริษัทท่ีมีเจ3าของเพียงคนเดียว 
และสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรเปรียบเสมือนพนักงานบริษัท ซ่ึงส�งผลต�อการทําหน3าท่ีตรวจสอบและ
ถ�วงดุล แม3ว�าการออกกฎหมายเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต�กลับสะท3อนถึงแนวคิด
อํานาจนิยมท่ีแฝงในบรรยากาศและบริบทของรัฐสภา ส�งผลต�อการทําหน3าท่ีการควบคุมและตรวจสอบ
ของฝOายค3านขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังแม3ว�าห3ามการรณรงค&
หาเสียง แต�ผู3สมัครเป2นสมาชิกวุฒิสภากลับต3องอาศัยโครงข�ายของนักการเมืองท่ีเป2นผู3สมัครหรือเป2น
สมาชิกสภาผู3แทนราษฎร ส�งผลต�อการแบ�งเป2นฝQกเป2นฝOาย เป2นกลุ�ม เป2นพรรคพวก ก�อให3เกิดการช�วง
ชิงตําแหน�งท่ีมีความสําคัญ คือ ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ 
และมีผลต�อการทําหน3าท่ีตรวจสอบและควบคุมรัฐบาล ทําให3ไม�เป2นไปตามเจตนารมณ&ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540    

1.2.4 รัฐบาล 
   จากการถือกําเนิดของพรรคไทยรักไทย ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยทําให3 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี มีการนําบุคคลท่ีมีความรู3ความสามารถหลากหลาย
สาขาและวิชาชีพประกอบเป2นคณะรัฐมนตรี นําไปสู�การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจตามแนวคิดเสรีนิยมใหม�
กับประชานิยมท่ีเน3นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสองด3านควบคู�กัน จากการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ3าท่ี
สถาปนาความเข3มแข็งของตลาดภายในเพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ ควบคู�
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กับการผลิตสินค3าคุณภาพสูง มูลค�าเพ่ิมสูงสําหรับตลาดต�างประเทศผสานกับเครือข�ายการค3าในเอเชีย 
ส�งผลต�อความคิดและการนํารูปแบบการบริหารธุรกิจมาใช3ในการบริหารประเทศ ดังนั้นบทบาทของ
รัฐบาลท่ีแสดงถึงทุนขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงจากยุทธวิธีการตลาดทางการเมืองมาจากการออกแบบ
กลยุทธ&เพ่ือสร3างภาพลักษณ&การพัฒนาและบริการให3เกิดความแข็งแกร�ง ท่ีสําคัญ เริ่มจากกลยุทธ&
ความเป2นผู3นํา กลยุทธ&ว�าด3วยการสร3างความพึงพอใจให3กับลูกค3า กลยุทธ&โฆษณาเชิงภาพลักษณ& และ
กลยุทธ&การแปลงสื่อให3เป2นทรัพย&สินทางปQญญาเป2นทุนเพ่ือเรียกคะแนนนิยมทางการเมือง 

1.2.5 ระบบราชการ 
   ภายหลังชัยชนะในการเลือกตั้ง ทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี เสนอแนวคิดการปฏิรูประบบราชการท่ีเสนอ
แนวคิดการผสมผสานสามส�วนเพ่ือนําไปสู�ความสําเร็จตามวัตถุประสงค& ประกอบด3วย การสนับสนุน
ทางการเมือง ภาวะผู3นํา และความรู3ว�าจะปฏิบัติอย�างไร แสดงถึงฐานคิดแบบนักธุรกิจท่ีเสมือนหนึ่ง
เป2นผู3บริหารสูงสุดของบริษัท การเน3นการตลาดทางการเมือง ด3วยวิธีการบริหารจัดการแบบธุรกิจ 
ท่ีสําคัญเพ่ือสนองตอบต�อความต3องการของประชาชนท่ีมีห3าประการ ประกอบด3วย การสร3างความ
เปลี่ยนแปลงท่ีใช3เครื่องมือการวิเคราะห&ทางธุรกิจ (Business Analysis) การสร3างความเปลี่ยนแปลง
ด3วยการใช3กลไกการปฏิรูปวิธีการงบประมาณ การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลจากการแก3ไขพระราชบัญญัติ
ข3าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และการปฏิรูปกฎหมายการปฏิบัติราชการทั้งโครงสร3างและ
กระบวนการ ภายหลังชัยชนะในการเลือกต้ังจนนํามาสู�การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีสมัยท่ีสองใน 
พ.ศ. 2548 มีการประกาศใช3แผนการบริหารราชการแผ�นดินระหว�าง พ.ศ. 2548 ถึง 2551 นับเป2น
ครั้งแรกท่ีมีการจัดทําแผนรองรับการทํางานตลอดช�วงเวลาการดํารงตําแหน�งของรัฐบาล มีการกําหนด
องค&ประกอบของแผนการบริหารราชการแผ�นดิน ประกอบด3วย เปcาหมายเชิงยุทธศาสตร& ตัวชี้วัด 
กลยุทธ&หลัก และเจ3าภาพ สะท3อนความคิดท่ีว�ารัฐคือบริษัทท่ีนายกรัฐมนตรีเป2นประธานกรรมการบริหาร 
มีการสื่อสารการตลาดทางการเมือง ก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลง ท้ังการปรับโครงสร3างระบบราชการ
ตามวาระแห�งชาติท่ีเป2นเปcาหมายของนโยบาย การจัดโครงสร3างระบบราชการใหม�ด3วยการปฏิรูป
กระทรวง ทบวง กรม การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ ท้ังหมดเป2นไปเพ่ือสนองตอบ
ต�อการสร3างการยอมรับผ�านระบบราชการท่ีนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ 

1.2.6 ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม 
   ชัยชนะของการเลือกต้ังในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ของพรรคไทยรักไทย 

นํามาสู�การจัดต้ังรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําให3ให3ความสําคัญกับกลุ�มผลประโยชน&และกลุ�ม
กดดันหลายกลุ�ม ทั้งกลุ�มนักธุรกิจ กลุ�มเกษตรกรและคนชนบท กลุ�มกรรมกรและผู3ใช3แรงงาน 
องค&การพัฒนาเอกชน แต�ความเชื่อมั่นของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย 
การบริหารงานท่ีมีแนวโน3มอํานาจนิยม การสื่อสารทางการเมืองโดยตรงกับประชาชนเท�ากับลดทอน
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ความสําคัญของระบบราชการ การตลาดทางการเมือง การดึงภาคประชาสังคมเป2นพันธมิตรหรือ
เครือข�าย การสร3างฐานอํานาจทางการเมือง นโยบายท่ีมีฐานคิดจากแนวคิดเสรีนิยมใหม�และประชานิยม 
และการแก3ปQญหาที่ใช3ความรุนแรง ทําให3รัฐบาลเผชิญหน3าที่ส�วนหนึ่งกลายความรุนแรงกับกลุ�ม
ประชาสังคม อาทิ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีทําให3เผชิญหน3ากับสหภาพแรงงาน การปราบปรามผู3มี
อิทธิพล ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การค3าตามแนวชายแดนภาคใต3 ตามนโยบายรัฐบาล 
การแก3ปQญหาความไม�สงบในสามจังหวัดชายแดนใต3 การริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน การขับเคลื่อน
องคาพยพของรัฐท่ีมีทุนเป2นเบื้องหลัง ทําให3เบียดขับประชาสังคมให3กลายเป2นชายขอบ ประชาชน    
ผู3ออกเสียงลงคะแนนเป2นเพียงผู3บริโภคท่ีมีการเลือกไม�มากนัก จนนําไปสู�ปQญหาความอ�อนแอของภาค
ประชาสังคม และนําไปสู�จุดสิ้นสุดภายหลังการรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
 1.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
          บทบาทของทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของประเทศมีมานับต้ังแต�สมัยท่ี
ประเทศปกครองระบอบราชาธิปไตย เม่ือพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร&ท่ีมี
พัฒนาการมาเป2นลําดับ จะพบว�าทุนภายในของประเทศไทยสมัยรัฐจารีตมีลักษณะเป2นสามเหลี่ยม 
แบ�งเป2นสามกลุ�มหลัก ประกอบด3วย กลุ�มทุนพระมหากษัตริย& เจ3านาย และขุนนาง กลุ�มทุนพ�อค3าชาวจีน 
และกลุ�มทุนพ�อค3านักธุรกิจชาวตะวันตก ช�วงก�อนและภายหลังสนธิสัญญาเบาริงค&ใน พ.ศ. 2398 และ
ต�อเนื่องเข3าสู�รัฐชาติจนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีรัฐบาลมีบทบาทนําใน
การพัฒนาเศรษฐกิจด3วยการแทรกแซงเศรษฐกิจตามแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจ มีการจัดต้ัง
รัฐวิสาหกิจ จนถึงสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& ท่ีรับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมตาม
แนวทางธนาคารโลกซ่ึงส�งผลให3ทุนเอกชนเติบโตอย�างมาก จนก3าวสู�การเป2นทุนธนาคารท่ีมีบทบาท
สําคัญหลังเหตุการณ&วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึงวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ทําให3
กลุ�มทุนธนาคารสิ้นสุดลง  และก3า วสู�กลุ�มทุนสื่อสาร ที่มีบทบาทสําคัญต�อการขับเคลื่อน
ความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
  การประกาศใช3รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และวิกฤตการณ&ทาง
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 นํามาสู�การจัดต้ังพรรคไทยรักไทยท่ีสะท3อนถึงความเปลี่ยนแปลงจากรัฐชาติ
สู�รัฐตลาดเป2นวงกว3าง พิจารณาจากสถาบันและกระบวนการทางการเมือง ท่ีประกอบด3วย พรรคการเมือง 
การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม  

1.3.1 พรรคการเมือง บทบาทของกลุ�มทุนท่ีมีต�อการจัดต้ังพรรคไทยรักไทยแสดงถึง
อํานาจทางเศรษฐกิจที่ครอบงําการเมือง ก�อให3เกิดการเป2นองค&การทางการเมืองแห�งใหม� เป2น
พรรคการเมือง ท่ีมีโครงสร3าง กระบวนการ นโยบาย รูปแบบ วิธีการ ยุทธศาสตร& กลยุทธ& วัฒนธรรม 
หรืออ่ืนใด แตกต�างจากพรรคการเมืองเดิมทั้งหมด และแม3ทําให3เจตนารมณ&ของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีปรารถนาพรรคการเมืองขนาดใหญ�สําเร็จ แต�ต3องประสบปQญหา
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เพราะทําให3ประเทศไทยมีแนวโน3มเป2นระบบพรรคเด�นพรรคเดียวมากกว�าระบบสองพรรคการเมืองใหญ� 
และเป2นพรรคท่ีผูกขาดอํานาจทางการเมืองจนกลายเป2นพรรคการเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในสภาผู3แทนราษฎร
และจัดต้ังพรรคการเมืองเดียว และทําให3พรรคการเมืองอื่นภายหลังถอดแบบการกําหนดนโยบาย 
รูปแบบ วิธีการ ยุทธศาสตร& กลยุทธ& หรืออ่ืนใด ตามพรรคไทยรักไทย และมีพรรคพลังประชาชนและ
พรรคเพ่ือไทยเป2นพรรคการเมืองท่ีสืบทอดอํานาจต�อจากพรรคไทยรักไทย 

1.3.2 การเลือกต้ัง ผลกระทบท่ีสําคัญจากบทบาทของทุนท่ีมีต�อการขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลง คือ รูปแบบ วิธีการ ยุทธศาสตร& กลยุทธ& หรืออ่ืนใด ของผู3สมัครและพรรคการเมืองใน
การรณรงค&หาเสียงแตกต�างจากเดิมโดยสิ้นเชิง เพราะมีการนําการตลาดทางการเมืองมาใช3การรณรงค&
หาเสียง ทําให3มองผู3ออกเสียงลงคะแนนเป2นผู3บริโภคทีมีความต3องการสินค3าและบริการแตกต�างกัน 
ส�งผลให3พรรคการเมืองอื่นที่ส�งผู3สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งภายหลังกําหนดรายละเอียดการรณรงค&
หาเสียงตามแนวทางการตลาดทางการเมือง เพื่อชัยชนะในการเลือกตั้ง ส�งผลให3การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู3แทนราษฎรใน พ.ศ. 2550 และ 2554 เป2นการรณรงค&หาเสียงเชิงนโยบายมากกว�า
การหาเสียงในช�วงก�อนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

1.3.3 รัฐสภา ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังท่ัวไปใน พ.ศ. 2544 และ 
2548 ทําให3พรรคไทยรักไทยครองอํานาจทางการเมือง ส�งผลให3มีบทบาทครอบงําทางการเมืองใน
รัฐสภา มีผลกระทบต�อสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรเพราะทําให3จํากัดบทบาทลง เสมือนหนึ่งเป2น
พนักงานบริษัท กลายเป2นสภาตรายาง แม3มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการออกกฎหมายเป2น
จํานวนมากก็ตาม ขณะท่ีสมาชิกวุฒิสภามีความขัดแย3งอย�างสูงเพราะมีความแตกแยกเป2นกลุ�มก3อน 
แบ�งฝQกแบ�งฝOาย ท่ีสัมพันธ&กับการเป2นรัฐบาลและฝOายค3านในสภาผู3แทนราษฎร จนนําไปสู�การแย�งชิง
ตําแหน�งประธานวุฒิสภา ความขัดแย3งยังคงมีอยู�อย�างต�อเนื่องแม3ภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 
จนนําไปสู�การรัฐประหารใน พ.ศ. 2557  

1.3.4 รัฐบาล ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยนําไปสู�การจัดต้ังรัฐบาลทําให3มีการกําหนด
นโยบายตามแนวทางประชานิยมและเสรีนิยมใหม�จํานวนมาก ส�งผลให3รัฐบาลเป2นที่ยอมรับและ
เชื่อถือจนนําไปสู�ชัยชนะในการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2548 ทําให3รัฐบาลท่ีต�อเนื่องมาหลายชุดท้ังรัฐบาลท่ี
สืบทอดอํานาจจากพรรคไทยรักไทย คือ รัฐบาลที่มีพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย และ
รัฐบาลพลเอกสรยุทธ& จุลานนท& นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา ต�างมี
นโยบายท่ีเป2นไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แม3ว�าจะกําหนดนโยบายแนวทางอ่ืน 
ท่ีสําคัญ คือ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตาม สะท3อนถึงการผลักดันการขับเคลื่อนจากรัฐชาติสู�
รัฐตลาดของรัฐบาลท่ีมีกลุ�มทุนหลากหลายสนับสนุน แต�ไม�มีกลุ�มทุนใดโดดเด�นเหมือนสมัยรัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
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1.3.5 ระบบราชการ เพ่ือบรรลุผลการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ ทําให3มีการปฏิรูป
ระบบราชการขนานใหญ�ใน พ.ศ. 2545 เพ่ือสนองตอบต�อความต3องการของประชาชนท่ีสอดรับกับ
บริบทท้ังภายนอกและภายใน การเป2นพรรคขนาดใหญ�ที่ประกอบด3วยบุคลากรท่ีหลากหลาย มี
โครงสร3างภายในท่ีสลับซับซ3อน มีสาขาพรรคจํานวนมาก และสัมพันธ&กับประชาชน ทําให3ระบบ
ราชการมีบทบาทเหลือเพียงการนํานโยบายไปปฏิบัติ แต�ท้ังหมดได3รับการฟKLนฟูสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ& 
จุลานนท& ทําให3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ กลับมีบทบาทนําการพัฒนาประเทศ และ
ต�อเนื่องเรื่อยมา ทําให3ระบบราชการมีบทบาทนําการพัฒนาประเทศอีกครั้งหนึ่ง 

1.3.6 ประชาสังคม บทบาทของทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของประเทศจาก
รัฐชาติสู�รัฐตลาดก�อให3เกิดคําถามอย�างกว3างขวางภายหลังจากท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และ
พรรคไทยรักไทย นําแนวคิดประชานิยมและเสรีนิยมใหม�มากําหนดเป2นนโยบายสาธารณะก�อให3เกิด
ความเปลี่ยนแปลงเป2นวงกว3าง กับสาธารณชนท้ังท่ีเห็นด3วยและคัดค3าน กลายเป2นกลุ�มประชาสังคมท่ี
มีความขัดแย3งจนกลายเป2นการเผชิญหน3าและความรุนแรงนับต้ังแต� พ.ศ. 2548 ต�อเนื่องจนเป2น
ปQญหาทางการเมืองถึงปQจจุบัน ท่ีสําคัญ คือ กลุ�มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยหรือเสื้อเหลือง
ท่ีภายหลังเป2นกลุ�มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให3เป2นประชาธิปไตยท่ี
สมบูรณ&อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป2นประมุข (กปปส.) กับกลุ�มกลุ�มแนวร�วมประชาธิปไตยต�อต3าน
เผด็จการแห�งชาติ (นปช.) หรือกลุ�มเสื้อแดง 
  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดท่ีมีจุดเริ่มต3นจากทุน
ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงประเทศบนพ้ืนฐานแนวคิดทุนนิยมหรือเสรีนิยม มีบทบาททางการเมือง
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และวิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 นําไปสู�การจัดต้ังพรรคไทยรักไทยท่ีเสมือนเป2นตัวแทนของกลุ�มทุน ลงสมัครรับเลือกต้ังจน
ได3รับชัยชนะจากการตลาดทางการเมือง ทําให3มีท่ีนั่งมากท่ีสุดในสภาผู3แทนราษฎร จัดต้ังรัฐบาลท่ีมี
การนําแนวคิดประชานิยมและเสรีนิยมใหม�เพ่ือกําหนดนโยบายเศรษฐกิจคู�ขนาน และให3ข3าราชการใน
ระบบราชการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ นับเป2นตัวแบบท่ีทําให3นักการเมือง พรรคการเมือง รัฐบาล 
ภายหลัง กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป2นไปในแนวทางเดียวกับท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย กําหนดและปฏิบัติ ความเปลี่ยนแปลงท่ีเป2นผลจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย ส�งผลต�อความเปลี่ยนแปลงของภาคประชาสังคมท่ีมีท้ังกลุ�มท่ีสนับสนุน
และเห็นด3วย และกลุ�มที่ปฏิเสธหรือคัดค3าน ทําให3ก�อให3เกิดปQญหาประเทศกว3างขวาง ส�งผลต�อ
การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดสะดุด และสลับไปมาระหว�างการเน3นความเป2นรัฐชาติ กับการมุ�งหน3า
สู�การเป2นรัฐตลาด       
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2. การอภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัย แบ�งตามกรอบการวิจัยเป2นสามส�วน คือ บริบทการเปลี่ยนผ�าน

จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู �รัฐตลาด และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
 2.1 บริบทการเปล่ียนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

2.1.1 การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก 
   การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายนอก เริ่มจาก

การถือกําเนิดของรัฐชาติ ลักษณะของรัฐนับต้ังแต�อดีตจนถึงช�วงทศวรรษท่ี 1980 มีลักษณะท่ีสอดคล3อง
กับแนวคิดของเบรนเนอร& (Brenner, 1999 : 45-46) ท่ีว�ารัฐ ชาติ และสังคม กลายเป2นสิ่งเดียวกัน 
ทําให3รัฐมีอํานาจท่ีเป2นอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนสอดคล3องกับแนวคิดของฐิรวุฒิ เสนาคํา (2550: 24) 
ท่ีว�าความเป2นชาติ ความเป2นพลเมือง และสังคม กลายเป2นสิ่งเดียวกัน  การเปลี่ยนผ�านประเทศไทย
จากรัฐชาติสู�รัฐตลาดมาจากบริบทภายนอกและบริบทภายใน บริบทภายนอกท่ีสําคัญมาจากโลกาภิวัตน&
ท่ีสอดคล3องตามแนวคิดของโอเม (Ohmae, 1990: 1-223) ก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด3านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ด3านการเมือง จากการมีส�วนร�วมทางการเมือง ทําให3แนวคิดประชาธิปไตยและ
การทําให3ประชาธิปไตยเข3มแข็งแพร�ขยายอย�างกว3างขวาง ก�อให3เกิดการปฏิรูปการเมืองตามแนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ที่แพร�ขยายทั่วโลก ก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงด3าน
องค&ประกอบของรัฐ ผ�านสถาบันและกระบวนการทางการเมือง ด3านเศรษฐกิจ จากการแพร�ขยายของ
ทุนนิยมก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดฉันทามติวอชิงตันของวิลเลียมสัน (Williamson, 1990: 
1-445) และสอดคล3องแนวคิดทุนครอบงํารัฐของเจสสอบ (Jessop, 1982: 7-33) และงานวิจัยเรื่อง
โลกาภิวัตน&เสรีนิยมใหม�กับความพ�ายแพ3ของรัฐไทยของวินัย ผลเจริญ (2550: 1) และด3านสังคม 
ความเปลี่ยนแปลงด3านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู�การสื่อสารก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย�างกว3างขวาง และทําให3ประชาสังคมเพ่ิมบทบาทตามแนวคิดของไดมอนด& (Diamond, 1997: 29-52) 

2.1.2 การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายใน 
   การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดจากบริบทภายใน แสดงถึง

ความสําคัญของบริบทและปQจจัยภายในสําคัญสอดคล3องกับแนวคิดของเชิดศักด์ิ ตรีรยาภิวัตน& (2550: 6) 
ท่ีว�าความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐท่ีเป2นประดิษฐกรรมทางการเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดสามารถควบคุม 
ครอบงํา และดําเนินชีวิตของสมาชิกภายในรัฐ ที่สะท3อนถึงการปรับตัวของประเทศไทยมีเง่ือนไข
แตกต�างจากประเทศอ่ืนตามแนวคิดของลิขิต ธีรเวคิน (2537: 2) ท่ีเริ่มจากชนชั้นนําตามด3วยชนชั้นกลาง 
และส�งผลต�อการควบคุมทรัพยากรส�วนเกินทุกรูปแบบภายในอาณาเขตของรัฐตามแนวคิดของแนนดี 
(Nandy, 1997: 246-247) ทําให3บริบทภายในแบ�งเป2นสามด3าน ด3านการเมือง จากความต�อเนื่องทาง
ประวัติศาสตร&ท่ีทําให3โครงสร3างและกระบวนการภายในรัฐเปลี่ยนแปลง การจรรโลงประชาธิปไตย
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และการทําให3ประชาธิปไตยเข3มแข็งเป2นที่มาของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ภายหลังมีการจัดต้ังพรรคไทยรักไทยท่ีมีแนวคิดประชานิยมสอดคล3องกับวิทยานิพนธ&เรื่องนโยบาย 
การหาเสียงแนวประชานิยมกับอํานาจทางเศรษฐกิจ: การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเก่ียวกับความสําเร็จ
ในการเลือกต้ังของพรรคไทยรักไทย ของบูฆอรี ยีหมะ (2547: ง) ด3านเศรษฐกิจ ความต�อเนื่องทาง
ประวัติศาสตร&แสดงถึงบทบาทของกลุ�มทุนท่ีมีต�อการเมือง เป2นท่ีมาของการครอบงําการเมืองไทย
ภายหลังชัยชนะของพรรคไทยรักไทย สอดคล3องกับวิทยานิพนธ&เรื ่องการเมืองของนโยบาย
การค3าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ของวรวลัญช& โรจนพล ท่ีกลายเป2นทุนครอบงํารัฐ (2551: ง) และด3าน
สังคม แม3ภาคประชาสังคมจะเพ่ิมบทบาทมากข้ึนภายหลัง แต�การปรับตัวของรัฐเป2นสกรรมรัฐตาม
แนวคิดของชัยอนันต& สมุทวณิช (2533: 276) ทําให3รัฐมีบทบาทครอบงําประชาสังคม  

   การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดท่ีมีสาเหตุมาจากบริบท
ภายในจากความต�อเนื่องทางประวัติศาสตร&มากกว�าภายนอก ทําให3โน3มเอียงไปทางแนวความคิด
เก่ียวกับรัฐและสังคมในยุคโลกานุวัตรจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดของชัยอนันต& สมุทวณิช (2544: 96-104) 
ท่ีเน3นบริบทภายในท่ีนําไปสู�การปรับตัว มากกว�าแนวคิดเรื่องรัฐตลาดของแบบบิสต& (Babbitt, 2002: 
383-391) ท่ีเน3นบริบทภายนอก แต�มีรายละเอียดท่ีแตกต�างจากชัยอนันต& สมุทวณิช เพราะบทบาท
ของทุนที่ครอบงํารัฐก�อให3เกิดความเปลี ่ยนแปลงกับสถาบันและกระบวนการทางการเมือง 
ขณะเดียวกันประเทศไทยในฐานะท่ีเป2นรัฐหรือรัฐชาติมีบทบาทท่ีเป2นสกรรมรัฐท่ีกระทํากับสังคม 
สอดคล3องกับแนวคิดของชัยอนันต& สมุทวณิช (2533) เพราะกลายเป2นตัวแทนทางสังคมท่ีผูกขาดการ
ใช3ความรุนแรงท่ีชอบธรรมตามกฎหมายตามแนวคิดของแมกซ& เวเบอร& ผ�านงานของนิติ ภวัครพันธุ& 
และสุกัญญา เบาเนิด (2550: 106-107) การปฏิบัติการกับประชาชนของรัฐสอดคล3องกับแนวคิดของ
เกลิเนอร& (Geliner, 1983: 3) และแนวคิดของเกียร&ซ (Greertz, 2004: 579) สะท3อนถึงการตัวแทน
ทางสังคมได3รับความชอบธรรมจากศูนย&กลางอํานาจทางการเมือง และปรับเปลี่ยนจากรัฐท่ีเป2นชุมชน
ในจินตนาการตามแนวคิดของเบน แอนเดอร&สัน (2552)   
 2.2 เนื้อหาสาระของการเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

  ความเปลี่ยนแปลงของปQจจัยภายนอกและปQจจัยภายในส�งผลให3รัฐมีความ
เปลี่ยนแปลง ด3วยสาเหตุสําคัญท่ีมาจากการสะสมทุนท่ีก�อให3เกิดบทบาทของทุนครอบงํารัฐสอดคล3อง
กับตัวแบบนีโอมาร&กซิสต&ของอนุสรณ& ลิ่มมณี (2542: 47-53) ท่ีพัฒนามาจากแนวคิดของมาร&กซ& เองเกล 
และกรัมชี จนก�อให3เกิดรัฐตลาดท่ีทุนบนพื้นฐานแนวคิดทุนนิยมขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ ก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจากข3อเสนอการเปลี่ยนแปลงจากการแปรสภาพรัฐชาติ
ตามแนวคิดของสมเกียรติ วันทะนะ (2555: 184-186) พิจารณาจากสถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองภายในประเทศ ประกอบด3วย พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบ
ราชการ และประชาสังคม 
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2.2.1 พรรคการเมือง 
   การถือกําเนิดของพรรคไทยรักไทยสอดคล3องกับแนวคิดของเจนิเฟอร& ลีซ-
มาร&ชเมนต& (Jenifer Lees-Marshment, 2009: 43-48) ท่ีจัดประเภทของพรรคการเมืองบนพ้ืนฐาน
แนวคิดการตลาดทางการเมืองสองประเภท คือ พรรคการเมืองท่ีเน3นด3านผลิตภัณฑ& คือ สมาชิก 
กรรมการบริหาร หัวหน3า ท่ีปรึกษา หรืออ่ืนใด และนามธรรม คือ โครงสร3างและกระบวนการ องค&กร
ภายใน นโยบายพรรค หรืออ่ืนใด พรรคการเมืองท่ีเน3นด3านการขาย เป2นพรรคการเมืองท่ีเน3นการ
ผลิตภัณฑ&ที่ออกแบบ พรรคจะโฆษณาเพื่อโน3มน3าวจูงใจให3ประชาชนผู3ออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผู3สมัครของพรรค และพรรคการเมืองท่ีเน3นการตลาด ด3วยการออกแบบพรรคเพ่ือสนองตอบต�อความ
ต3องการของประชาชนผู3ออกเสียงลงคะแนน ให3เป2นท่ีพอใจเพ่ือบรรลุเปcาหมาย มีการใช3การสื่อสาร
ทางการเมือง เป2นการสื่อสารแนวด่ิง จากบนสู�ล�าง พรรคการเมืองท่ีเน3นการตลาดสร3างความพึงพอใจ 
มากกว�าพรรคการเมืองท่ีเน3นด3านผลิตภัณฑ&และพรรคการเมืองท่ีเน3นด3านการ 

2.2.2 การเลือกต้ัง 
   การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 นับเป2นครั้งแรกท่ีพรรค

ไทยรักไทยนําแนวคิดการตลาดทางการเมืองมาใช3เป2นครั้งแรกแบบครบถ3วน สอดคล3องกับแนวคิด
ของบรูซ นิวแมน (Newman, 1994) ท่ีว�าด3วยองค&ประกอบกลยุทธ&การตลาดทางการเมืองแบ�งเป2น 
4Ps ประกอบด3วย หรือสินค3าและบริการ การส�งเสริมการตลาด การกําหนดราคา และช�องทางการจัด
จําหน�าย และสอดคล3องกับแนวคิดของนันทนา นันทวโรภาส (2549: 24-35) เรื่องเครื่องมือในการ
รณรงค&ทางการเมือง ประกอบด3วย การจําแนกส�วนทางการตลาดของผู3ออกเสียงลงคะแนน การวาง
ตําแหน�งของผู3สมัครและพรรค ส�วนผสมทางการตลาด 4Ps และสภาพแวดล3อมท่ีมีผลต�อการเลือกต้ัง 
และชัยชนะในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 และ 2548 ของพรรคไทยรักไทย
สอดคล3องกับแบบจําลองยุทธศาสตร&การเมืองแบบเท็กซัส (Texas Politics) ของสหรัฐอเมริกา มา
ปรับใช3จนเป2นการเมืองแบบทักษิณ ตามแนวคิดของชวนะ ภวกานนท& (2548: 232-236) และกลยุทธ&
การตลาดท่ีพรรคไทยรักไทยนํามาใช3สอดคล3องกับงานวิจัยของบูฆอรี ยีหมะ (2549: 5-6) ท่ีแบ�งเป2น
สามประเภท คือ การแบ�งแยกประเภทผู3ออกเสียงลงคะแนน การวางตัวผู3สมัครรับเลือกต้ังและ
พรรคการเมือง และการนําการแบ�งแยกประเภทผู3ออกเสียงลงคะแนนด3วยการจัดประเภทและจัดกลุ�ม 
กับการวางตัวผู3สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ด3วยการก�อตัวและนํากลยุทธ&มาปฏิบัติ และ
สอดคล3องตามแบบแผนกลยุทธ&ทางการตลาดแบบประชานิยม 

2.2.3 รัฐสภา 
   การครองที่นั ่งจํานวนมากเกือบครึ ่งหนึ ่งภายหลังการเลือกต้ังสมาชิก           

สภาผู3แทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 และการครองเสียงข3างมากกว�าสามในสี่ภายหลังการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู3แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 ของพรรคไทยรักไทย ย�อมสะท3อนถึงชัยชนะท่ีเกือบหรือ
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เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของพรรคไทยรักไทย ส�งผลให3 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน3าพรรคไทยรักไทยเป2น
หัวหน3าพรรคการเมืองท่ีใหญ�ที่สุดในรัฐสภา ผู3นําเสียงข3างมากในรัฐสภา และหัวหน3าฝOายบริหารใน
ภายหลัง การท่ีศูนย&กลางอํานาจอยู�ท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย ทําให3
รัฐสภากลายเป2นสถาบันทางการเมืองที่อํานาจและบทบาททางการเมืองลดลงมาก สอดคล3องกับ
แนวคิดของโดแนลด& บัทท& (Butt, 1967) และจอร&จ เดวิดสัน เดวิด โคเวนนอกซ& และไมเคิล โอเลียรี 
(Davidson, Kovenock and O ' leary, 1968) และการครอบงําของรัฐบาลเพราะเป2นต3นเรื่องด3าน
กฎหมายและการกําหนดนโยบายสาธารณะเป2นจํานนมากเพ่ือให3สอดคล3องกับนโยบายท่ีมาจาก
แนวคิดเสรีนิยมใหม�และประชานิยม ทําให3รัฐสภาเป2นเสมือนตรายางและเป2นสัญลักษณ&ของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยสอดคล3องกับแนวคิดของกริกค& (Crick, 1956) ทําให3สมาชิกรัฐสภา
จํานวนมากมุ�งเน3นการรักษาพ้ืนท่ีในเขตการเลือกต้ังของตน ท้ังระบบการเลือกต้ังแบบเขตเดียวคนเดียว
และระบบการเลือกต้ังแบบสัดส�วนสอดคล3องกับแนวคิดของพาเคนแฮม (Packenham, 1970: 579) 
ก�อให3เกิดปQญหาด3านพฤติกรรมที่เท�ากับลดคุณค�าของสมาชิกรัฐสภาและรัฐสภาลง สอดคล3องกับ
แนวคิดของชัยอนันต& สมุทวณิช (2544: 290-293)  

2.2.4 รัฐบาล 
   การจัดต้ังรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่ีแม3เป2นรัฐบาลผสมแต�สอดคล3องกับ

แนวคิดของพรศักด์ิ ผ�องแผ3ว (2544: 15-16) ท่ีว�าความยั่งยืนของรัฐบาลผสมมาจากจํานวนพรรคท่ี
น3อยท่ีสุดร�วมกันจัดต้ังรัฐบาล เพราะมีพรรคการเมืองเพียงสี่พรรคร�วมจัดต้ังรัฐบาล แต�พรรคไทยรักไทย
มีจํานวนท่ีนั่งเกือบครึ่งหนึ่งของสภาผู3แทนราษฎร และก�อให3เกิดรัฐบาลพรรคเดียวหรือพรรคเด�น
พรรคเดียว สอดคล3องกับงานวิจัยเรื่องการก�อเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทย: ศึกษากรณี
พรรคไทยรักไทย ของนางสาวนพรัตน& วงศ&วิทยาพาณิชย& (2550: บทคัดย�อ) และมีนโยบายสาธารณะ
เป2นแบบตลาดทางการเมือง สอดคล3องกับงานวิจัยเรื่องนโยบายหาเสียงแบบประชานิยมกับอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ และแนวคิดประชานิยมทําให3เป2นประโยชน&และสอดคล3องกับความต3องการของผู3นํา
ตามแนวคิดของคอนฮัวเซอร& (Kornhuaser, 1959) ท่ีมีจุดเริ่มต3นจากพรรคการเมืองตามแนวคิดของ
วิทยากร เชียงกูล (2543: 192-193) สอดคล3องกับองค&ประกอบของรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีอํานาจทางการเมืองมากท่ีสุด เพราะถือเสมือนหนึ่งสวม
หมวกสามใบ คือ การเป2นหัวหน3าพรรคการเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในสภาผู3แทนราษฎร การเป2นผู3นําเสียง
ข3างมากในรัฐสภา และการเป2นหัวหน3าฝOายบริหาร มีการนําวิธีการทางธุรกิจมาใช3 ท่ีสําคัญ คือ การควบรวม
พรรคการเมืองอื่นให3เป2นส�วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทยสอดคล3องกับวิทยานิพนธ&เรื่องการรวม
พรรคการเมือง: ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม�ของนายวิวรรธ& ใจสําราญ 
(2546: บทคัดย�อ) 
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2.2.5 ระบบราชการ 
   ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน&ก�อให3เกิดการปรับตัวของกลไกรัฐตาม
แนวคิดของชัยอนันต& สมุทวณิช (2544: 96-98) ที่นําไปสู�การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เพ่ือเป2นเครื่องมือการบริหารนํานโยบายสู�การปฏิบัติและเชื่อมพ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย กับประชาชน และขับเคลื่อนประเทศสู�สากลบนพ้ืนฐานแนวคิด
ประชานิยมและเสรีนิยมใหม� ทําให3มีการจัดวางกําลังคนเพื่อให3สอดคล3องกับนโยบายของรัฐบาล 
การปรับองคายพยพการปฏิรูประบบราชการของกระทรวง ทบวง กรม ท้ังหมด เป2นองค&รวม นับเป2น
การนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม�มาใช3อย�างกว3างขวาง มีการสื่อสารทางการเมือง และลด
ความสําคัญของข3าราชการ กระทรวง กรม หรือหน�วยงานท่ีเคยมีความสําคัญด3านการวางแผนและ
การเป2นท่ีปรึกษาลง ท่ีสะท3อนถึงความเป2นนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

2.2.6 ประชาสังคม 
   การครองอํานาจทางการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรค
ไทยรักไทย นํามาสู�บทบาทที่เป2นความสัมพันธ&และปฏิสัมพันธ&กับภาคประชาสังคม ช�วงแรก 
ความสัมพันธ&เป2นไปด3วยดีเพราะมีการนําข3อหารือมาเป2นนโยบายสู�การปฏิบัติ แต�ทัศนคติ มุมมอง 
ค�านิยม ความเชื่อ และมุมมองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีมองว�าภาคประชาสังคม
เป2นนายหน3าทางการเมืองของประชาชน การปกครองท่ีมีแนวโน3มอํานาจนิยม ผลประทบของนโยบาย
สาธารณะท่ีมีต�อประชาชน การใช3ความรุนแรงจัดการปQญหา ผู3ชุมนุม และประชาชน เท�ากับเบียดขับ
ประชาสังคมจํานวนหนึ่งออกกลายเป2นชายขอบ ส�งผลให3เกิดการต�อต3าน สอดคล3องกับวิทยานิพนธ&
เรื่องรัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร3างภาวะการครองอํานาจนํา ของวัชรพล พุทธรักษา (2549: 
บทคัดย�อ) ท่ีว�า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม�สามารถครองอํานาจนําโดยสมบูรณ& เพราะไม�สามารถ
ครอบงําพ้ืนท่ีประชาสังคมได3อย�างสมบูรณ& 
 2.3 ผลกระทบของการเปล่ียนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

  บทบาทของทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของประเทศมีมานับต้ังแต�สมัยท่ี
ประเทศปกครองระบอบราชาธิปไตยของรัฐจารีตสอดคล3องกับแนวคิดของรัฐศักดินาตามแนวคิดของ
สมเกียรติ วันทะนะ (2533: 32-33)  ตามความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร&ท่ีมีพัฒนาการมาเป2นลําดับ 
และคาบเก่ียวกับแนวคิดของชัยอนันต& สมุทวณิช (2518: 89-125) ยาโนะ (Yano, 1978: 116-117) 
และเกิร&ซ (Geertz, 1981) ความกดดันจากระบบทุนนิยมโลกนับเป2นสาเหตุสําคัญท่ีทําให3ต3องทํา
สนธิสัญญาเบาริงค&ท่ีทําให3ประเทศไทยก3าวออกจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence Economy) 
สู�ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีหรือระบบเศรษฐกิจแบบการค3า (Commercial Economy) ตามแนวคิด
ของอดัม สมิธ ส�งผลต�อความเสื่อมถอยของรัฐศักดินาสอดคล3องกับแนวคิดของสมเกียรติ วันทะนะ 
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(2533: 33) นําไปสู�การสถาปนารัฐชาติท่ีทุนมีบทบาทท่ีสําคัญต�อเนื่องแม3ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ทุนยังคงมีความสําคัญจากนโยบายทุนนิยมโดยรัฐ ส�วนหนึ่งเป2นกลุ�มทุนขุนนาง  

  การเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองภายหลังการรัฐประหารของ        
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต& นับต้ังแต� พ.ศ. 2500 นําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
ท่ีก3าวสู�การเป2นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให3แนวคิดนีโอมาร&กซิสต&ท่ีอนุสรณ& ลิ่มมณี (2542: 
47-53) อธิบายมีความสอดคล3องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เพราะกําลังก3าวสู�การเป2น
สังคมสมัยใหม�ด3วยปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมของทหาร นายทุนขณะนั้นอยู�ภายใต3รัฐ 
สะท3อนถึงรัฐเป2นอิสระและเหนือกว�ากลุ�มทุกกลุ�มในสังคมสอดคล3องกับแนวคิดของปอกกิ (Poggi, 
1972: 122) ท่ีสะท3อนถึงความคิดของเฮเกล (Avineri, 1987: 13; Poggi, 1972: 122) จนเม่ือเกิด
เหตุการณ&วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทําให3การคุ3มครองของทหารสิ้นสุดลง และนายทุนมีบทบาท
ทางการเมืองในระบบรัฐสภาท่ีสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง ท่ีสําคัญ คือ กลุ�มทุนธนาคาร
ท่ีมีความสําคัญและบทบาทเพ่ิมข้ึนจนนําไปสู�การท่ีรัฐและกลไกของรัฐเป2นเครื่องมือของนายทุนท่ีทํา
หน3าท่ีจัดระเบียบสังคมให3เป2นประโยชน&กับชนชั้นนําตามแนวคิดของเจสสอบ (Jessop, 1982: 7-31, 
Jessop, 1977: 354-357) และสอดคล3องกับแนวคิดของเฮล (Held, 1984: 52-53) ท่ีว�ารัฐและกลไก
ของรัฐมีรูปแบบแตกต�างกันไปในแต�ละสังคมเพ่ือเสริมสร3างอํานาจ ทําให3มีอิสระจากชนชั้นกระฎ�มพี
มากน3อยแตกต�างกัน พิจารณาจากสถาบันและกระบวนการทางการเมืองภายในประเทศ ประกอบด3วย 
พรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม 

2.3.1 พรรคการเมือง วิกฤตการณ&ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ทําให3กลุ�มทุนธนาคาร
สิ้นสุดลง และกลุ�มสื่อสารท่ีเป2นแกนนํากลุ�มธุรกิจท้ังหลายท่ีรอดพ3นจากวิฤตการณ&ทางเศรษฐกิจส�วนหนึ่ง 
มีบทบาทจัดต้ังพรรคไทยรักไทย เม่ือนําแนวคิดประเภทของพรรคการเมืองจากแนวคิดการตลาดทาง
การเมืองมาวิเคราะห&และอธิบายพรรคไทยรักไทยจะพบว�าพรรคไทยรักไทยมีลักษณะท่ีผสมผสาน
ระหว�างพรรคท่ีเน3นด3านผลิตภัณฑ& พรรคท่ีเน3นด3านการขาย และพรรคท่ีเน3นการตลาด สอดคล3องกับ
แนวคิดของเจนิเฟอร& ลีซ-มาร&ชเมนต& (Jenifer Lees-Marshment, 2009: 43-48) และกลายเป2นตัวแบบ
ท่ีทําให3พรรคการเมืองอ่ืนปฏิบัติตามภายหลังการเลือกต้ังใน พ.ศ. 2549 เพ่ือสนองตอบต�อความต3องการ
ของผู3ออกเสียงลงคะแนน 

2.3.2 การเลือกต้ัง การเลือกต้ังท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีว�าเป2นการต�อสู3แข�งขัน
ในการรณรงค&เพ่ือให3เกิดตามความคาดหวังท่ีเป2นท่ีพึงพอใจ ภายหลังจากท่ีได3รับชัยชนะในการดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองตามแนวคิดของบัทเลอร& เพนนิแมน และเรนนี (Butler, Penniman, and 
Renny, eds. 1981: 1) เป2นการเวทีหรือพ้ืนท่ีของการใช3ตลาดทางการเมืองเพ่ือช�วงชิงชัยชนะในการ
เลือกต้ังสอดคล3องกับแนวคิดตลาดทางการเมืองของนันทนา นันทวโรภาส (2558: 138) ท่ีว�าเป2น
ระบบการแลกเปลี่ยนท่ีผู3ขายเสนอความเป2นตัวแทนแก�ผู3ซ้ือ เพ่ือให3ได3รับคะแนนเสียงสนับสนุนเพ่ือ
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ตอบแทน ทําให3นโยบายและนักการเมืองเปรียบเสมือนเป2นสินค3าท่ีมีพรรคการการเมืองเป2นตราสินค3า 
และผู3ออกเสียงลงคะแนนเป2นผู3บริโภคสินค3า และแนวคิดของบรูซ นิวแมน (Newman, 1994) ท่ีว�า
การตลาดทางการเมืองเป2นกระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีผู3ขายหรือเจ3าของธุรกิจนําสินค3าและบริการ
แลกเปลี่ยนเป2นเงินจากผู3ซื้อหรือผู3บริโภค ท่ีกลายเป2นตัวแบบท่ีสําคัญท่ีพรรคการเมืองอ่ืนยึดถือปฏิบัติ
นับต้ังแต�การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู3แทนราษฎรใน พ.ศ. 2548 

2.3.3 รัฐสภา รัฐสภามีความเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง แม3ภายหลังการประกาศใช3
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต�บทบาทของสมาชิกรัฐสภาลดลงสอดคล3องกับ
แนวคิดของโดแนลด& บัทท& (Butt, 1967) และจอร&จ เดวิดสัน เดวิด โคเวนนอกซ& และไมเคิล โอเลียรี 
(Davidson, Kovenock and O ' leary, 1968) ท้ังนี้เนื่องจากสภาพแวดล3อม ปQจจัย และบริบท
หลายประการ ปQญหาท่ีสําคัญมาจากการท่ีสมาชิกรัฐสภาจํานวนมากมุ�งเน3นการรักษาพ้ืนท่ีในเขตการ
เลือกต้ังของตน ทําให3ไม�เป2นท่ียอมรับในภาพรวมสอดคล3องกับแนวคิดของพาเคนแฮม (Packenham, 
1970: 579) ก�อให3เกิดปQญหาด3านพฤติกรรมเพราะภายหลังมีปQญหาความขัดแย3งจนกลายเป2นความ
รุนแรง ท่ีสําคัญ ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร ท่ีเท�ากับลดคุณค�าของสมาชิกรัฐสภาและ
รัฐสภาลง สอดคล3องกับแนวคิดของชัยอนันต& สมุทวณิช (2544: 290-293) และการทําให3รัฐสภาเป2น
เสมือนตรายางและเป2นสัญลักษณ&ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังเช�น การผ�านร�าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เป2นต3น ซึ่งสอดคล3องกับแนวคิดของกริกค& (Crick, 1956) ก�อให3เกิด
ปQญหาทางการเมืองท้ังภายในและนอกรัฐสภาอย�างสูง และนับเป2นสาเหตุสําคัญท่ีนําไปสู�การรัฐประหารใน 
พ.ศ. 2557 ในท่ีสุด 

2.3.4 รัฐบาล ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยจนนํามาสู�การจัดต้ังรัฐบาลก�อให3เกิดทุน
ผูกขาดท่ีมีอํานาจครอบงําเกือบสิ้นเชิงทําให3รัฐกลายเป2นเครื่องมือของนายทุน สอดคล3องกับแนวคิด
ของเจสสอบ (Jessop, 1977: 360; Jessop, 1982: 45-50) และแอนเดอร&สัน (Anderson, 1984) 
แต�การครอบงําทําได3ในเวลาจํากัด ทําให3ภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 รัฐเป2นอิสระจากการ
กําหนดนโยบายสาธารณะน3อยเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ�ม องค&การ หน�วยงาน สถาบันอ่ืน เพราะการ
ครอบงําของชนชั้นทุนนิยม แม3ส�วนหนึ่งปลอดจากการครอบงํา แต�การที่รัฐมีนโยบายสาธารณะ
สนองตอบต�อความต3องการของชนชั้นนายทุนมาจากการเข3าช�วงชิงพ้ืนท่ีเพ่ือครอบครองรัฐ ทําให3มี
ฐานะเป2นรัฐทุนนิยม สอดคล3องกับแนวคิดของพูลองซาส (Poulantzas, 1978: 275) และมิลลิแบนด& 
(Miliband, 1969: 83) แต�พรรคการเมืองภายหลังแม3มีความพยายามมีอํานาจนําเหนือรัฐ ท่ีสําคัญ 
คือ พรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทยท่ีสืบทอดอํานาจทางการเมืองจากพรรคไทยรักไทย แต�
ไม�ประสบความสําเร็จ ส�วนสําคัญมาจาก ประการแรก ทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงขาดความ
เป2นเอกภาพ มีการสนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืนกระจายกับไปหลายพรรค แตกต�างจากเดิมท่ีส�วนใหญ�
กระจุกตัวท่ีพรรคไทยรักไทย สอดคล3องกับแนวคิดคอร&นอย (Carnoy, 1984: 251) และบล็อค 
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(Block, 1977: 6-18) ประการท่ีสอง รัฐต3องทําหน3าท่ีประนีประนอมความขัดแย3งทางผลประโยชน&
ของชนชั้นในสังคม ท่ีสําคัญ คือ ชนชั้นนายทุนหรือชนชั้นกรรมาชีพ ท่ีนโยบายของรัฐในการสนองตอบ
มักมีความขัดแย3งกัน รัฐจึงต3องประสานเพ่ือมิให3สูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนในสังคมสอดคล3อง
กับแนวคิดของโอ คอนเนอร& (O' Connor, 1973) และออฟเฟ (Offe, 1975: 125-144) 

2.3.5 ระบบราชการ ระบบราชการของประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการตาม
แนวทางการจัดการภาครัฐสมัยใหม�ท่ีนางมากาเร็ต แธตเชอร& อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษริเริ่ม อย�าง
กว3างขวางในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ใน พ.ศ. 2545 สอดคล3องกับการศึกษาของจุมพล 
หนิมพานิช (2553) การปฏิรูประบบราชการภายหลังยังคงมีความต�อเนื่อง การนําเทคนิคการบริหาร
และการจัดการสมัยใหม� การจํากัดบทบาทของรัฐต�อการแทรกแซงเศรษฐกิจนําไปสู�การลดขนาด
กําลังคนภาครัฐ การควบคุมสหภาพแรงงาน สอดคล3องกับแนวคิดของเฮฟเฟอร&แนน (Heffernan, 
2001: 29) เป2นท่ีน�าสังเกตว�านับต้ังแต�การรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 ข3าราชการในระบบราชการกลับ
มีความสําคัญ อํานาจ และบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ทําให3ประเทศไทยมีการปกครองระบอบอํามาตยาธิปไตย
ตามแนวคิดของเฟรด ริกส& (Fred W. Riggs, 1966) ในช�วงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ& จุลานนท& และมี
เอกชนเข3าร�วมด3วยในช�วงเวลาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา ส�งผลให3แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติกลับมามีความสําคัญอีกครั้งหนึ่ง และการปฏิรูประบบราชการหลังสมัยรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังมีความต�อเนื ่อง ที่สําคัญ คือ การเปลี ่ยนจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป2นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.6 ประชาสังคม แม3ประชาสังคมของประเทศไทยเป2นการรวมกันของผู3คนท่ีเกิด
จากการตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพและหน3าท่ีท่ีมีต�อสังคมในลักษณะของกลุ�ม ชุมชน สมาคม หรืออ่ืนใดท่ี
สมาชิกเกิดความรู3สึกเป2นส�วนหนึ่ง เป2นกลุ�มเดียวกันหรือพวกเดียวกันถักทอเป2นเครือข�ายจนก�อให3เกิด
การกระทํา กิจกรรม และปฏิสัมพันธ&ระหว�างรัฐกับปQจเจกบุคคล ซ่ึงสอดคล3องกับนิธิ เอียวศรีวงศ& 
(2540: 56) และเอนก เหล�าธรรมทัศน& (2542: 35) แต�ประชาสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย�างกว3างขวาง 
เพราะผลงานของรัฐบาล ยุทธศาสตร&และกลยุทธ&ของพรรคไทยรักไทย นโยบายประชานิยมและ
เสรีนิยมใหม� การตลาดทางการเมือง และการสื่อสารทางการเมือง คู�แข�งทางการเมือง และปQจจัยแวดล3อมอ่ืน
ท่ีเก่ียวข3อง ก�อให3เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย�างท่ีไม�เคยปรากฏมาก�อน จากความแตกต�างด3าน
ชนชั้น อาชีพ การศึกษา ท่ีพํานักอาศัย พ้ืนท่ี ภูมิภาค ฐานะ รายได3 หรืออ่ืนใด ของประชาชน ส�งผล
ต�อทัศนคติ มุมมอง ความเชื่อ ค�านิยม ท่ีมีต�อ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย 
แตกต�างกัน ก�อให3เกิดการรวมกลุ�มเป2นประชาสังคมท่ีนําไปสู�ความขัดแย3ง การเผชิญหน3า และความ
รุนแรงทางการเมืองในที่สุด เพราะขณะที่ประชาสังคมกลุ�มหนึ่งทําหน3าท่ีควบคุมและตรวจสอบ
อํานาจรัฐสอดคล3องกับแนวคิดของไดมอนด& (Diamond, 1997: 29-52) ประชาสังคมอีกกลุ�มหนึ่งทําหน3าท่ี
สนับสนุนรัฐบาล และเม่ือเปลี่ยนข้ัวอํานาจทางการเมืองกัน กลุ�มประชาสังคม ท้ังสองต�างทําหน3าท่ี
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สลับข้ัวกัน ลักษณะท่ีเกิดข้ึนจึงนับเป2นประชาสังคมสมัยใหม�ท่ีสอดคล3องกับแนวคิดของอนุสรณ& ลิ่มมณี 
(2542: 35) 

  ทุนท่ีขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในโครงสร3างใหม�ท่ีขับเคลื่อนด3วยเทคโนโลยี
สารสนเทศก�อให3เกิดความเปลี่ยนแปลงของประเทศอย�างกว3างขวาง แต�การสะสมทุนท่ีก�อให3เกิดการ
ผูกขาด การเอารัดเอาเปรียบคู�แข�งขัน การควบรวมกิจการ ที่สอดคล3องกับแนวคิดของโรบินสัน 
(Robinson, 2005: 324) ท้ังทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจ และทางการเมือง สะท3อนถึงปQญหาของทุนท่ี
ขับเคลื่อนประเทศในกรณีของประเทศไทย ท่ีทุนแตกออก ท่ีสําคัญ ส�วนหนึ่งสนับสนุนตัวแสดงท่ี      
ไม�เป2นหรือไม�สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Non-democratic regime) ส�งผลให3เกิด
ความชะงักงัน สะดุด และเป2นปQญหากับบทบาทของทุนในการขับเคลื่อนประเทศท้ังปQจจุบันและ
อนาคต 
 
3. ประโยชน3ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดเป2นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ี
อธิบายวิเคราะห&บริบท เนื้อหาสาระ และผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐ
ตลาด จึงนับเป2นประโยชน&ด3านทฤษฎี (Theoretical Contribution) ท่ีเป2นการบูรณาการทฤษฎีท่ีมี
อยู�เพ่ือก�อให3เกิดองค&ความรู3ใหม� และประโยชน&ด3านการจัดการ (Managerial Contribution) ท่ีมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ประโยชน3ด�านทฤษฎี 
  เม่ือพิจารณาจากคําถามการวิจัยท่ีว�าประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด
อย�างไร นําไปสู�การกําหนดวัตถุประสงค&ของการวิจัยท่ีสําคัญสามส�วน คือ บริบท เนื้อหาสาระ 
และผลกระทบจากการเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด และการทบทวนวรรณกรรม ท่ี
พัฒนาเป2นกรอบคิดหรือกรอบการวิจัย (Conceptual Framework) ท่ีสําคัญตามวัตถุประสงค&ของ
การวิจัย ทําให3พบว�าสามารถพัฒนาแนวคิดทฤษฎีท่ีใช3ในการอธิบายและวิเคราะห&การเปลี่ยนผ�านจาก
รัฐชาติสู�รัฐตลาดได3 ดังนี้ 

3.1.1 รัฐชาติ เป2นประโยชน&เพราะอธิบายและวิเคราะห&รัฐชาติในแง�มุมของความสัมพันธ&
ระหว�างรัฐชาติกับสถาบันและกระบวนการทางการเมืองท่ีเป2นสถาบันขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ เพราะจุดเน3นท่ีผ�านมาของรัฐชาติอยู�ท่ีประชากร ดินแดน รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย ท่ี
ประชาชนภายในประเทศมีความจงรักภักดี ผูกพัน โดยอาศัยเง่ือนไขท่ีกําหนดหลายประการ ขณะท่ี
สถาบันทางการเมืองเองก็มีจุดเน3นที่โครงสร3างและกระบวนการภายใน และความสัมพันธ&และ
ปฏิสัมพันธ&ภายนอกในกรอบของรัฐ แต�กล�าวถึงความสัมพันธ&ระหว�างรัฐชาติกับสถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองน3อย 
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3.1.2 ทุนนิยม เป2นประโยชน&เพราะอธิบายและวิเคราะห&ทุนนิยมท่ีกว3างกว�าการเป2น
แนวคิดระบบเศรษฐกิจ แต�สัมพันธ&กับทุนและนําแนวคิดเรื่องทุน การสะสมทุน และชนชั้น มาพัฒนา
เป2นตัวแบบนีโอมาร&กซิสต& ท่ีรัฐมีปฏิสัมพันธ&กับภายนอกในลักษณะท่ีหลากหลาย และนําส�วนหนึ่งมา
ใช3ในการอธิบายและวิเคราะห&ทุนผูกขาดของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจท่ีกลายเป2นชนชั้นนําทางการเมือง 
ส�งผลต�อการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายไปสู�การปฏิบั ติท่ีก�อให3เกิดความ
เปลี่ยนแปลงประเทศ 

3.1.3 โลกาภิวัตน& เป2นประโยชน&เพราะอธิบายและวิเคราะห&ความเปลี่ยนแปลงของ
โลกาภิวัตน&ในทางลึกท่ีมีผลต�อการปรับตัวของรัฐท่ีตอบสนองต�อความเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีมาจาก
กระแสโลก เพราะแนวคิดโลกาภิวัตน&ส�วนใหญ�เป2นการมองจากภายนอกสู�ภายใน (Outsight in) แต�
เม่ือนํามาใช3ในการวิจัยเป2นการมองท้ังจากกระแสโลกท่ีมาจากภายนอกสู�ภายใน และภายในท่ีมีการ
ปรับตัวสู�ภายนอก (Insight out) เพ่ิมพลังการวิเคราะห&และอธิบายให3กับแนวคิดโลกาภิวัตน& 

3.1.4 รัฐตลาด เป2นประโยชน&เพราะอธิบายและวิเคราะห&รัฐตลาดท่ีมีความหมาย
กว3างกว�าความเป2นรัฐท่ีสนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีสําคัญคือเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
แต�มุ�งเน3นการอธิบายและวิเคราะห&องค&ประกอบภายในรัฐ คือ สถาบันและกระบวนการทางการเมืองท่ี
ทุนเป2นส�วนสําคัญต�อการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากพรรคการเมือง การเลือกต้ัง รัฐสภา 
รัฐบาล ระบบราชการ และประชาสังคม ท่ีท้ังหมดเป2นระบบย�อยภายในรัฐ 

3.1.5 การตลาดทางการเมือง เป2นประโยชน&เพราะอธิบายและวิเคราะห&การตลาด
ทางการเมืองท่ีมีความหมายกว3างกว�า เพราะมีการนําแนวคิดการตลาดทางการเมืองมาใช3ในจัด
ประเภทพรรคการเมืองท่ีแบ�งเป2นพรรคท่ีเน3นผลิตภัณฑ&และพรรคท่ีเน3นการตลาด และพัฒนาการของ
พรรคการเมืองที่แบ�งตามช�วงเวลา นอกเหนือจากองค&ประกอบกลยุทธ&การตลาดทางการเมือง 
เครื่องมือการตลาดในการรณรงค&หาเสียง ที่ทําให3การตลาดทางการเมืองมีพลังการอธิบายและ
วิเคราะห&เพ่ิมข้ึน  

3.1.6 ประชานิยม เป2นประโยชน&เพราะอธิบายและวิเคราะห&ที่ครอบคลุมทั้ง
ประชานิยมทางการเมืองท่ีมีพัฒนาการจากการเมืองมวลชนจนกลายเป2นเครื่องมือของนักการเมือง
และพรรคการเมือง ประชานิยมทางเศรษฐกิจ ท่ีมีรากฐานทางความคิดจากสํานักเคนส&ท่ีเน3นบทบาท
ของรัฐแทรกแซงเศรษฐกิจ และประชานิยมทางสังคมท่ีเป2นผลกระทบจากการใช3นโยบายก�อให3เกิด
ปQญหาทางสังคมเพราะความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ 
 3.2 ประโยชน3ด�านการจัดการ 

3.2.1 การสร3างความชัดเจนในการให3ภาพของทุนท่ีมีต�อบทบาทสําคัญต�อการ
เปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีสัมพันธ&กันอย�างเป2นระบบ เป2นระดับมหภาค แสดงถึงการนํา
แนวคิดด3านการจัดการมาใช3การบริหารจัดการการเมืองซ่ึงเป2นเรื่องสาธารณะส�งผลต�อสังคมโดยรวม 
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3.2.2 ตัวแสดงทางการเมืองสามารถนําผลการวิจัยท่ีได3ไปออกแบบการเมืองท่ี
แตกต�างจากเดิม เพ่ือสนองตอบต�อผลประโยชน&สาธารณะและความต3องการของประชาชน ตลอดท้ัง
กระบวนการ ประกอบด3วย 

1. การวางแผน ตัวแสดงทางการเมืองต3องเริ่มต3นแสวงหาทุนทางเศรษฐกิจ
และทุนอ่ืนท่ีเก่ียวข3องเพ่ือเริ่มต3นการจัดต้ังหรือเป2นส�วนหนึ่งของโครงสร3างทางการเมืองในภาพรวม 
ทุนเหล�านี้ต3องวางน้ําหนักในสัดส�วนท่ีเป2นไม�ทําให3มีอํานาจนําหรือมีอํานาจและอิทธิพลเหนือการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานผลประโยชน&สาธารณะและความถูกต3อง เสมอภาค และเป2นธรรมทางสังคม  

2. การจัดองค&การ ตัวแสดงทางการเมืองต3องจัดองค&การแบบยืดหยุ�นเพื่อ
สนองตอบต�อความเปลี่ยนแปลงของปQจจัย บริบท และสภาพแวดล3อม ท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว 
ส�วนหนึ่งอาจมีการจัดองค&การแบบแมททริกซ& ดังกรณีของพรรคการเมืองท่ีต3องมีการจัดโครงสร3างและ
กระบวนการภายในพรรคท่ีสนองตอบประชาชน ท่ีสําคัญ คือ ช�วงเลือกต้ัง เพ่ือทําให3พรรคขับเคลื่อน         
สู�เปcาหมาย 

3. การจัดบุคคลากร ตัวแสดงทางการเมืองต3องจัดบุคลากรท่ีเหมาะสมและ
สอดคล3องกับงานแต�ละด3าน ท้ังตัวแทนพรรค ผู3สมัครรับเลือกต้ังของพรรค การดํารงตําแหน�ง ท่ีสําคัญ 
คือ เป2นสมาชิกสภาผู3แทนราษฎร เป2นประธานรัฐสภา เป2นรัฐมนตรี เป2นเลขานุการรัฐมนตรี 
ขณะเดียวกันต3องการบุคคลากรท่ีเป2นผู3เชี่ยวชาญเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร&ของตัวแสดงทางการเมือง
เพ่ือขับเคลื่อนจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

4. การอํานวยการ เป2นการนําที่บุคลากรที่เป2นตัวแสดงทางการเมืองต3องมี
ภาวะผู3นํา มีการกําหนดการจัดวางตําแหน�ง นโยบาย กลยุทธ& ยุทธศาสตร& ยุทธวิธี ท่ีสําคัญคือของพรรค 
มีการรณรงค&หาเสียงจากนโยบายท่ีเป2นท่ีถูกต3อง เป2นประโยชน&สาธารณะ และไม�ก�อให3เกิดปQญหา
ตามมาภายหลัง เป2นตลาดทางการเมืองแนวใหม�ท่ีต3องสร3างสมดุลระหว�างความถูกต3องกับความถูกใจ 

5. การประสานงาน ตัวแสดงทางการเมืองต3องมีการประสานงานกับท้ังภายใน
องค&การและภายนอกองค&การ เช�น หากเป2นรัฐมนตรีต3องมีการประสานงานกับข3าราชการในกระทรวง
ท่ีรับผิดชอบ คณะรัฐมนตรี ประชาชน และผู3มีส�วนได3ส�วนเสียทุกภาคส�วน เพ่ือให3การขับเคลื่อน
ประเทศสามารถทําได3 หากเป2นกลุ�มภาคประชาสังคมต3องมีช�องทางสําหรับการสื่อสารกับตัวแสดงทาง
การเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญ เป2นต3น 

6. การงบประมาณ ตัวแสดงทางการเมือง ต3องมีการจัดสรรงบประมาณให3
เหมาะสม ตัวอย�าง เช�น หากนํานโยบายประชานิยม ประชารัฐ หรือการพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ� ท่ีต3องใช3งบประมาณสูง จําเป2นอย�างยิ่งท่ีต3องคิดถึงความคุ3มค�า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด มากกว�าผลประโยชน&ทางการเมือง เพระจะมีผลผูกพันกับประเทศยาวนาน และอาจ
เป2นอุปสรรคต�อการขับเคลื่อนจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
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4. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป 
4.1 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป2นงานวิจัยท่ีมาจากการบูรณาการ

แนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญ ประกอบด3วย รัฐชาติ ทุนนิยม โลกาภิวัตน& รัฐตลาด การตลาดทางการเมือง 
และประชานิยม ท่ีเน3นบริบท เนื้อหาสาระ และผลกระทบ การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด ท่ีมาจากสถาบันและกระบวนการทางการเมืองภายในประเทศ ดังนั้นการวิจัยครั้งต�อไปจึง
ควรเน3นการพิจารณาหน�วยการวิเคราะห&อ่ืน ท่ีสําคัญ คือ สถาบันทางเศรษฐกิจ หน�วยงานของภาครัฐ
ในระบบราชการท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หน�วยธุรกิจท่ีสําคัญท่ีทําหน3าท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาจนํา
แนวคิดทฤษฎีอ่ืนท่ีเก่ียวข3องมาใช3เป2นกรอบการอธิบายและวิเคราะห& 

4.2 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด เป2นงานวิจัยท่ีมาจากการบูรณาการ
แนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญ ประกอบด3วย รัฐชาติ ทุนนิยม โลกาภิวัตน& รัฐตลาด การตลาดทางการเมือง 
และประชานิยม ท่ีเน3นบริบท เนื้อหาสาระ และผลกระทบ การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�
รัฐตลาด ท่ีมาจากสถาบันและกระบวนการทางการเมืองภายในประเทศ ดังนั้นการวิจัยครั้งต�อไปจึง
ควรเน3นความเปลี่ยนแปลงจากปQจจัยภายนอก ท่ีสําคัญ คือ บทบาทของสหรัฐอเมริกา ธนาคารโลก 
กองทุนการเงินระหว�างประเทศ และองค&การการค3าโลก มาอธิบายและวิเคราะห&กับการส�งผลต�อการ
ปรับตัวของประเทศไทย 

4.3 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดเป2นการศึกษาท่ีมีจุดเน3นในเนื้อหา
สาระช�วงเวลานับต้ังแต� พ.ศ. 2544 อันเป2นช�วงเวลาท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย 
มีอํานาจนําจนถึง การสิ้นสุดใน พ.ศ. 2549 และผลกระทบนับต้ังแต�ช�วง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และ
พรรคไทยรักไทย มีอํานาจนํา ซ่ึงมีความคาบเก่ียวจนถึง พ.ศ. 2557 ดังนั้นการวิจัยครั้งต�อไปจึงควร
เน3นท่ีตัวแสดงทางการเมืองท่ีมีบทบาทช�วงเวลาใด เวลาหนึ่ง อาทิ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร พลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา เป2นการเฉพาะ หรือนโยบายใดนโยบายหนึ่งท่ี
มีความสําคัญ สะท3อนถึงการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 

4.4 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดเป2นการศึกษาท่ีมีจุดเน3นในเนื้อหา
สาระท่ีกลุ�มทุนท่ีมีบทบาททางการเมืองจากการเริ่มต3นก�อต้ังพรรคไทยรักไทย การวิจัยครั้งต�อไปจึง
ควรศึกษาบทบาทของกลุ�มทุนอ่ืนท่ีส�งผลต�อการอธิบายและวิเคราะห&การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจาก
รัฐชาติสู�รัฐตลาด ท่ีมีบทบาทในตัวแสดงทางการเมืองอ่ืน ท่ีสําคัญ คือ พรรคการเมือง รัฐบาล คณะ
รัฐประหาร เพ่ือให3เห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กลุ�มทุนมีบทบาทสําคัญ 
ตลอดจนการใช3การตลาดทางการเมืองและแนวคิดประชานิยมในรูปแบบ วิธีการ กลยุทธ& ยุทธศาสตร& 
ยุทธวิธีใด เพ่ือบรรลุถึงเปcาหมายท่ีกําหนด 
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ประเทศใดบ6าง อย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
3. ท�านคิดว�าการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีบริบททางการเมืองภายในประเทศ

ใดบ6าง อย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ท�านคิดว�าการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีบริบททางเศรษฐกิจภายในประเทศ

ใดบ6าง อย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5. ท�านคิดว�าการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด มีบริบททางสังคมภายในประเทศ

ใดบ6าง อย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 3 เนื้อหาสาระของการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
6. ท�านคิดว�าพรรคการเมืองของประเทศไทยสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยน

ผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดอย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
7. ท�านคิดว�าการเลือกต้ังของประเทศไทยสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยน

ผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดอย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8. ท�านคิดว�ารัฐสภาของประเทศไทยสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มี

การเปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดอย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
9. ท�านคิดว�ารัฐบาลของประเทศไทยสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยนผ�าน

จากรัฐชาติสู�รัฐตลาดอย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
10. ท�านคิดว�าระบบราชการของประเทศไทยสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการ

เปลี่ยนผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดอย�างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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11. ท�านคิดว�าประชาสังคมของประเทศไทยสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยน
ผ�านจากรัฐชาติสู�รัฐตลาดอย�างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 4 ผลกระทบท่ีมีต�อการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด 
12. ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี มีต�อพรรคการเมืองอย�างไร     
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
13. ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี มีต�อการเลือกต้ังอย�างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
14. ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี มีต�อรัฐสภาอย�างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
15. ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี มีต�อรัฐบาลอย�างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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16. ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี มีต�อระบบราชการอย�างไร   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
17. ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี มีต�อประชาสังคมอย�างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
18. ผลกระทบการเปลี่ยนผ�านประเทศไทย : จากรัฐชาติสู�รัฐตลาด สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี ในภาพรวมของประเทศอย�างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                   ผู6วิจัยขอขอบคุณท�าน  ท่ีให6ความอนุเคราะห;ตอบแบบสัมภาษณ;ในครั้งนี้                           
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยและหนังสือเชิญ 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 
1. รองศาสตราจารย;ยุทธพร อิสรชัย  
 ตําแหน�ง รองศาสตราจารย;ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
              อดีตประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
              อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. ผู6ช�วยศาสตราจารย; ดร. วรวลัญช; โรจนพล 
 ตําแหน�ง ผู6ช�วยศาสตราจารย;ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
              ผู6แทนสาขาวิชารัฐศาสตร;ในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
              อดีตรองประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. ดร.วรพงศ; ตระการศิรินนท; 
 ตําแหน�ง อาจารย;ประจําสํานักวิชารัฐประศาสนศาสตร; คณะรัฐศาสตร;และรัฐประศาสนศาสตร;  
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
              อดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร;และรัฐประศาสนศาสตร; มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
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ภาคผนวก ค  
รายช่ือผู�ให�ข�อมูลการวิจัยและหนังสือเชิญ 
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รายช่ือผู�ให�ข�อมูลการวิจัย 
  
1.  ผู6ช�วยศาสตราจารย; ดร. ธนศักด์ิ สายจําปา 
   ตําแหน�ง ผู6ช�วยศาสตราจารย;ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2.  ผู6ช�วยศาสตราจารย; ดร. อลงกรณ; อรรคแสง 
   ตําแหน�ง ผู6ช�วยศาสตราจารย;ประจําวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ผู6ช�วยศาสตราจารย; ดร. วัชรพล พุทธรักษา 
    ตําแหน�ง ผู6ช�วยศาสตราจารย;ประจําภาควิชารัฐศาสตร;และรัฐประศาสนศาสตร;  
 คณะสังคมศาสตร; มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.  ดร. มาลินี คุ6มสุภา 
    ตําแหน�ง อาจารย;ประจําสํานักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร;และรัฐประศาสนศาสตร; 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
5.  ดร. ไพลิน ภู�จีนาพันธุ; 
   ตําแหน�ง อาจารย;ประจําสํานักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร;และรัฐประศาสนศาสตร; 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
6.  ดร. ณัฐกร วิทิตานนท; 
   ตําแหน�ง อาจารย;ประจําสํานักวิชานิติศาสตร; มหาวิทยาลัยแม�ฟJาหลวง 
7.  ผู6ช�วยศาสตราจารย;กาลัญ วรพิทยุต 
   ตําแหน�ง ผู6ช�วยศาสตราจารย;คณะนิเทศศาสตร; มหาวิทยาลัยหอการค6าไทย 
8.  อาจารย;ราม โชติคุต 
   ตําแหน�ง อาจารย;ประจําสํานักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร;และรัฐประศาสนศาสตร; 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
9.  อาจารย;ชาคริต เทียบเธียรรัตน; 
 ตําแหน�ง อาจารย;ประจําสถาบันการทูต มหาวิทยาลัยรังสิต 
10. อาจารย;ณัชชาภัทร อมรกุล 
 ตําแหน�ง นักวิชาการผู6ชํานาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล6า 
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ประวัติผู
วิจัย 
 
ช่ือ               นายธโสธร ตูทองคํา 
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                    อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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