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บทคดัย่อ 

 
บทความนี้มุ่งน าเสนอแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดท าระบบรัฐสวัสดิการ โดยน ากรณีตัวอย่าง

ประเทศสวีเดน ที่จัดว่าเป็นรัฐสวัสดิการที่ประสบความส าเร็จอย่างมากมาเป็นแนวทางซึ่งผลดังกล่าวท าให้เห็น
ว่าประเทศไทยยังมีความห่างไกลกับความส าเร็จตามระบบรัฐสวัสดิการ  ในขณะที่ภาครัฐของ ไทยก าหนด
นโยบายที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนที่มุ่งสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการที่สมบูรณ์  ในบทความนี้มี
ความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ภาครัฐไทยควรน าระบบรัฐสวัสดิการมาประยุกต์ใช้ เพราะเป็นการแก้ไขความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของพลเมืองในประเทศ  แม้ว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ต้องเกิดควบคู่กับ
ประโยชน์ที่ได้รับ  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหากมีการบริหารเชิงรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพ  โดยน าทฤษฎีหลักการ
จัดการ POCCC ของ เฮนรี่ ฟาร์โยล์ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการด าเนินการตามหลักระบบรัฐสวัสดิการให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริงได้   
 
ค าส าคญั: การบริหารจัดการภาครัฐ รัฐสวัสดิการ 
 

ABSTRACT 
 

 This article aims to introduce the concepts and Principles of welfare state 
administration by using the success of Sweden as a major case study. The results showed 
that Thailand’s welfare system is still far from it’s goal, no matter how the Thai government 
has been trying the best of its efforts to turn Thailand into a desirable welfare state through 
various promoting policies. This article strongly suggested that the welfare state principles be 
implemented and Henry Fayol’s “the principles of management, POCCC” be applied to 
effectively and efficiently eliminate financial and social inequality of Thai people. Even if the 
government has to confront with obstacles and problems inevitably. 
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1. บทน า 
  ประเทศไทยมีการประกาศใช้นโยบายรัฐบาล คือ นโยบายประชานิยม เมื่อปี พ.ศ. 2544  สมัย 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ซึ่งมีนักวิชาการมองว่าเป็นนโยบายที่ส่งผลเสียต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว และเป็นนโยบายท าลายกลไกการตลาด  โดยเฉพาะเป็นการสร้างทัศนคติ
ให้ประชาชนเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว ประชาชนมีฐานะเป็นเพียงผู้ถูกอุปถัมภ์ของผู้ปกครอง 
ไม่ใช่พลเมือง น ามาซึ่งความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อนุสรณ์  ธรรมใจ 2558) ต่อมา
รัฐบาลโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้ประกาศนโยบายประชาวิวัฒน์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 เป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลต้อง
ปฏิรูปประเทศไทยใน 5 หมวด  คือ  1) ปัญหาค่าครองชีพ  2) ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานนอกระบบ  
3) ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน  4) ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  และ 5) ปัญหาเรื่องที่ดินท ามาหา
กิน (กรมประชาสัมพันธ์ 2554) ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน 2558  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ประกาศยุทธศาสตร์ประชารัฐ “สานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก”  เป็นยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ
เพ่ือสร้างสรรค์ สร้างพลังในการท าความดีเพ่ือชาติ   
 เมื่อพิจารณา 3 นโยบายรัฐบาลข้างต้น อาจจ าแนกได้ว่า 2 นโยบายแรกเป็นประเภทนโยบายทาง
การเมือง ส่วนนโยบายหลังเป็นยุทธศาสตร์การท างาน (พลเดช ปิ่นประทีป 2558) เนื่องจากยุทธศาสตร์ประชา
รัฐมีกลไก หรือกระบวนการที่แตกต่างจากประชานิยมและประชาวิวัฒน์  เพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการรวมพลังจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดพลังไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
จึงกล่าวได้ว่า นโยบายรัฐบาล ถือเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่ตัดสินใจโดยรัฐบาล  อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณานโยบายรัฐบาล ในแง่มโนทัศน์เชิงรัฐประศาสนศาสตร์ ถือว่า นโยบายรัฐบาล เป็นบทบาทหน้าที่
ส าคัญของรัฐบาลที่ต้องแถลงและน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นคงทาง
สังคม มีฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน  แม้ว่านโยบายรัฐบาล อาจมีความแตกต่างกัน หรืออาจมีความ
เหมือนบางประการ แต่ทุกรัฐบาลต่างมุ่งให้การดูแลความปลอดภัย  มุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า รวมทั้งมุ่ง
กระจายรายได้ให้มีความเป็นธรรมอย่างท่ัวถึง    
 นโยบายรัฐบาลมีจุดอ่อนคือการเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  จึงพบปัญหาด้านความ
ต่อเนื่อง  ดังนั้นบทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอแนะแนวคิดต่อการบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบ
รัฐสวัสดิการ (Welfare State)  โดยศึกษากระบวนการบริหารจัดการจากรัฐที่เคยใช้ระบบรัฐสวัสดิการแล้ว
ประสบความส าเร็จ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจความหมายที่เป็นสาระหลัก และแนวทางที่ควรปฏิบัติตามหลักการ
รัฐสวัสดิการ  หากมีการน ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ ไทยแล้วจะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ท า
ให้สังคมเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด   
 

2. วัตถปุระสงคข์องบทความ 
 บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ศึกษาด้านบริหารรัฐกิจ (Public Administration: PA) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ 
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3. เนือ้หาของบทความ 
 การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ มีเนื้อหาสาระ หลักการ และอธิบายความดังนี้ 
 3.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกับรฐัสวสัดิการ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับเนื้อหาสาระในบทความนี้  จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจต่อ
ค าศัพท์เฉพาะบางค า โดยค าที่ปรากฏในบทความนี้มีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี้ 
 “รัฐ” (State) มีความหมายว่า  กลไกทางการเมืองที่มีอ านาจอธิปไตย มีรัฐบาล ดินแดน/อาณาเขต 
และมี ประชากร โดยอ านาจดังกล่าวเบ็ดเสร็จทั้งภายในและภายนอกรัฐของตนเอง ไม่ขึ้นกับรัฐอ่ืนหรืออ านาจ
อ่ืนจากภายนอก5  จากความหมายย่อมเห็นได้ว่า รัฐ มีองค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบคือ  อ านาจ
อธิปไตย ดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน รัฐบาล และประชาชน  ดังนั้นรัฐจึงต้องมีหน้าที่ปกครองและควบคุม
สังคม เป็นหน่วยเดียวของสังคมที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม  ท าหน้าที่จัดการทรัพยากรภายในรัฐ และสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 “สวัสดิการ” เป็นค าแปลจากภาษาอังกฤษ Welfare  โดยมีความหมายจากรากศัพท์ที่ครอบคลุมถึง
สวัสดิการเศรษฐกิจ (Economic Welfare) และสวัสดิการสังคม (Social Welfare)   สวัสดิการจึงหมายถึง 
การกินดีอยู่ด ี(Well-being)  สังคมมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง 
 “รัฐสวัสดิการ” (Welfare State)  เมื่อน าค าว่า “รัฐ” และ “สวัสดิการ” เพ่ือให้ได้ความหมายที่
ครอบคลุม จึงได้อ้างอิงความหมายจากนักวิชาการเช่น รพีพรรณ ค าหอม (2545)  ให้ความหมายรัฐสวัสดิการ
ว่า ประเทศที่มีนโยบายสังคมที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยรัฐจัดโครงการหรือบริการทางสังคม
ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ให้กับคนในรัฐ  
สอดคล้องกับ เดโช สวนานนท์ (2546)  ให้ความหมายไว้ว่า การที่รัฐจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนของตน โดย
วิธีการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ สวัสดิการที่รัฐพึงจัดให้อย่างถ้วนหน้า ได้แก่ เงินเลี้ยงชีพ เงิน
ประกันสังคม สวัสดิการสาธารณสุขถ้วนหน้า เป็นต้น  ในขณะที่ สุเทพ  เชาวลิต (2527) กล่าวว่ารัฐสวัสดิการ
คือ การที่รัฐทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการรักษาสิทธิของบุคคล ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายคอยปกป้องสิทธิ
ต่างๆ ของบุคคลแต่ละคน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพ่ือให้มีความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชนทั่วไป ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่พึง
ได้รับ   
 พงษ์เทพ สันติกุล (2550)  ให้ความหมายที่น่าสนใจไว้ว่า รัฐสวัสดิการ หมายถึง เป็นรูปแบบการ
ก าหนดนโยบายประเทศ ซึ่งเน้นการด าเนินการเพ่ือสร้างหลักประกันการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ ในระดับพ้ืนฐาน
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากนโยบายการพัฒนาประเทศ  ประเทศ
ที่เป็นรัฐสวัสดิการ หมายถึง ประเทศที่พยายามใช้ “อ านาจรัฐ” เพ่ือควบคุม “อ านาจตลาด” ไม่ให้สร้างความ
เดือดร้อนให้กับพลเมือง และเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากอ านาจตลาด โดยอาศัยกลไกทางการเมืองและการ
บริหารจัดการเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางสังคม อย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1. ด้านรายได้ โดยสร้างความ
มั่นคงด้านรายได้ให้กับบุคคลหรือครอบครัว  2. สร้างหลักประกันให้ประชาชน เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ เช่น เจ็บป่วย ว่างงาน  เป็นผู้สูงอายุ ฯลฯ  3. สร้างความม่ันใจให้กับประชาชนว่าทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการสังคมโดยไม่มีสถานะ ชนชั้น 
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 สรุป รัฐสวัสดิการ หมายถึง การท าหน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานในด้านมาตรฐาน ทั้งด้านการครองชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย และสุขภาพ
พ้ืนฐาน ฯลฯ โดยเงินทุนที่น ามาใช้ในการจัดสวัสดิการมาจากรายได้ภาษีทั่วไป ผลประโยชน์จากการจัด
สวัสดิการของรัฐส่วนรวมถูกเสนอให้กับทุกคน เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของประชาชนถ้วนหน้า ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนที่พึงได้รับ หรือกล่าวนัยหนึ่งได้ว่า  เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของ
ส่วนรวม เป็นข้อเสนอให้ส าหรับประชาชนทุกคน 
 3.2 แนวคิดรฐัสวสัดกิาร 
 จากความหมายข้างต้น หากพิจารณาในเชิงการบริหารจัดการภาครัฐ  รัฐสวัสดิการ (Welfare 
State)  มีระบบจัดการที่แตกต่างจากสังคมสวัสดิการ (Welfare Society)  และไม่ใช่สวัสดิการสังคม (Social 
Welfare)  ตรงที่ว่า รัฐสวัสดิการมีหลักการว่า รัฐเป็นผู้จัดสวัสดิการทั่วหน้าและทั่วทุกด้านเพียงล าพัง  แต่
สังคมสวัสดิการหรือสวัสดิการสังคมเป็นรูปแบบที่มีความหลากหลาย กล่าวคือ ไม่ได้จัดโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว 
ดังนั้นสังคมสวัสดิการหรือสวัสดิการสังคม จึงหมายถึงสังคมที่มีสวัสดิการหลายรูปแบบ จัดการโดยหลาย
สถาบัน แต่ละสถาบันมีความเป็นอิสระต่อกันในการสร้างสรรค์สวัสดิการบนพ้ืนฐานความสามารถและความ
เหมาะสมของสถาบันนั้นๆ (Gordon & Spicker, 1999) 
 ในทางปฏิบัติหากรัฐบาลต้องใช้นโยบายหรือระบบการบริหารจัดการที่เป็นสวัสดิการฟรีถาวร อาจท า
ให้เกิดภาระงบประมาณและต้องหาเงินมาชดเชยในส่วนที่นอกเหนือจากท่ีได้จากการให้รัฐวิสาหกิจกู้ ซึ่งรัฐต้อง
ดูแลสวัสดิการของประชาชนให้ทั่วถึง  ดังนั้นค าว่า “รัฐสวัสดิการ” หรือ “สวัสดิการสังคม” รัฐบาลต้องท าให้
ชัดเจน เพราะว่ารัฐสวัสดิการกับสวัสดิการสังคมต่างกัน (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2557) 
 รัฐสวัสดิการคือ รัฐเป็นผู้ออกให้หมดทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากเงินภาษีที่มีการจัดเก็บ 
กล่าวคือ ประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการสมบูรณ์แบบ ประชาชนต้องจ่ายคืนมาในรูปแบบภาษี รัฐบาลถึง
สามารถน าเงินส่วนนี้ไปดูแลคนทั้งประเทศในระบบฟรีได้ทั้งหมด เช่นในยุโรป เพราะมีการจัดเก็บภาษี ซึ่งภาษี
ในระบบรัฐสวัสดิการมีอัตราสูงมาก เพราะเก็บเงินมาแล้วต้องเอามากระจายให้คนที่มีรายได้น้อย ส่วน
สวัสดิการสังคม เป็นการดูแลในส่วนที่มีความจ าเป็น หรือสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับประชาชนโดยรัฐ
ให้หลักประกันไว้ตามความจ าเป็น แต่ส่วนที่เกินความจ าเป็น เป็นหน้าที่ของประชาชนเอง 
 แนวคิดเก่ียวกับ ระบบรัฐสวัสดิการ  กล่าวให้เห็นโดยภาพรวมได้ว่า เป็นระบบการบริหารจัดการของ
รัฐในด้านสวัสดิการสังคม เน้นความส าคัญในเรื่อง มาตรฐานการครองชีพความเป็นอยู่ที่ดี เป็นความชอบธรรม
ที่รัฐพึงมอบให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง (โดยผ่านหน่วยงานภาครัฐระดับต่างๆ ไปสู่ประชาชน)  โดยมีเงินทุน
หลักที่จัดสรรเป็นงบประมาณเข้าสู่ระบบรัฐสวัสดิการคือ ภาษีที่รัฐจัดเก็บ ส่วนการบริหารจั ดการสวัสดิการ 
เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่ก าหนดว่า ควรให้ความช่วยเหลือในเรื่องใด ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม 
หรือความต้องการของสังคม เช่น การศึกษา สุขภาพอนามัย บริการทางการแพทย์ การพยาบาล อาหาร ที่พัก
อาศัย สันทนาการ การคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น   
 รัฐที่ปกครองในรูปแบบระบอบประชาธิปไตย  เป็นรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการให้
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต พร้อมทั้งรัฐมีหลักประกันถึง
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ความมั่นคงในเรื่องต่างๆ ให้แก่ประชาชน อาทิ  การศึกษา บริการทางการแพทย์ การมีงานท า เป็นต้น  ทั้งนี้ 
รัฐสวัสดิการมีจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม (Equity) กับประชาชนทุกคนใน
ประเทศนั้นๆ 
 รูปแบบรัฐสวัสดิการ มิได้มีเฉพาะในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเท่านั้น  หากพิจารณาการ
แบ่งรูปแบบรัฐสวัสดิการในโลกทุนนิยม มีหลายรูปแบบด้วยกัน สามารถแบ่งได้ด้วยหลายหลักเกณฑ์  ขอน า
กรณีตัวอย่างที่ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ของ Esping-Andersen (1980) ซึ่งจากผลงานได้แบ่งรูปแบบ
ของรัฐสวัสดิการไว้สามกลุ่ม ได้แก่ 
  1. รัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
 2. รัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม และ 
 3. รัฐสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมคาทอลิก (Huber, Ragin, และ Stephens, 1993) 
 

ตารางที ่1 ความแตกต่างระหว่างรัฐสวัสดิการสามรูปแบบตามเกณฑ์ของ Esping-Andersen 

หวัข้อ 
สงัคมนิยม

ประชาธปิไตย 
เสรนียิม อนรุักษน์ยิม 

ขนาดรัฐ ใหญ ่ เล็ก ปานกลาง 
เป้าหมายสร้างความเท่าเทียม มาก น้อย น้อย 
ผลลัพธ์การสร้างความเท่าเทียม ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน น้อย 
ความครอบคลุม มาก น้อย ปานกลาง 
  
 รัฐสวัสดิการ ในที่นี้มิได้หมายรวมถึงรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้เพราะรัฐสวัสดิการที่
แท้จริง ไม่ได้เข้ามาครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินใดๆ ที่เป็นของประชาชนทั้งสิ้น เพียงแต่รัฐเข้าไปบริหาร
จัดการเพ่ือดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย ภายใต้ระบบการเก็บภาษีเท่านั้น  
 จากลักษณะระบบและรูปแบบรัฐสวัสดิการที่มีการแบ่งรูปแบบไว้ จึงเกิดแนวคิดที่มีความหลากหลาย
ขึ้นคือ มีบางความเห็นว่า รัฐสวัสดิการต้องใช้กับประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีถึงจัดสวัสดิการได้  บ้างมี
ความเห็นว่า ระบบรัฐสวัสดิการจ าเป็นต่อประเทศก าลังพัฒนา และด้อยพัฒนามากกว่า  ทั้งนี้อาจเพราะยังไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของรัฐสวัสดิการดีพอ  หากพิจารณาสวัสดิการสังคม (Social Welfare)  นักวิชาการ
ต่างประเทศและนักวิชาการไทย ได้นิยามไว้ตั้งแต่ช่วงปี 2501-2535 ว่าองค์ประกอบสวัสดิการสังคม เป็นงาน
ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในยามปกติและในยามประสบปัญหา การช่วยเหลือมีหลาย
รูปแบบทั้งที่เป็นการให้เงิน  สิ่งของ  ดูแล และการให้บริการ  เช่น  ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านที่
อยู่อาศัย ด้านการประกันรายได้  ด้านการจ้างงาน และการให้บริการสังคม เป็นต้น  
 จากแนวคิดระบบรัฐสวัสดิการ มีข้อพิจารณาได้อย่างไรว่า ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแบบใด  
และรัฐใดใช้ระบบรัฐสวัสดิการ  อาจพิจารณาได้จากระดับความเข้มข้นรัฐสวัสดิการ (Degree of welfare 
state effort) ที่วัดว่าประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้นโยบายรัฐสวัสดิการ ดูได้จากระดับบทบาทที่รัฐเข้า
ไปจัดการกับสวัสดิการสังคมมากน้อยเพียงใด อาจวัดจากรายจ่ายภาครัฐเพ่ือสวัสดิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
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ภายในประเทศ  วัดรายจ่ายด้านสวัสดิการต่อหัวประชากรที่อยู่ภายใต้โครงการรัฐสวัสดิการ หรือการวัด
ช่วงเวลาที่ประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ภายใต้โครงการสวัสดิการของรัฐ (Kumlin 2002) 
 ในขณะที่มิติเชิงคุณภาพ การประเมินความเข้มข้นของรัฐสวัสดิการอาจประเมินในแง่ลักษณะบทบาท
ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น รัฐด าเนินการโดยการแทรกแซงผ่านระบบตลาดหรือผ่านกลไกรัฐมากกว่ากัน  รัฐ
เน้นการจัดสรรสวัสดิการเพียงอย่างเดียวหรือค านึงเรื่องความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกันจากการจัดสรร
บริการสาธารณะด้วย  ซึ่งการบริหารจัดการภาครัฐดังตัวอย่างก็สามารถใช้พิจารณาระดับความเข้มข้นรัฐ
สวัสดิการก็ได้ จากรูปแบบตัวอย่างที่ได้กล่าวมานี้ เห็นได้ว่า รัฐสวัสดิการมีความหมายกว้างขว้าง  ตาม      
มโนทัศน์ที่ภาควิชาการและประชาชนในประเทศไทยเรียกร้อง ดังเช่นผลงานของ อัมมาร สยามวาลา และ   
สมชัย จิตสุชน (2550) เน้นมุมมองต่อรัฐสวัสดิการว่า เป็นโครงการที่รัฐเข้ามาจัดสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า 
(Universal coverage)  แนวคิดหรือการด าเนินงานรัฐสวัสดิการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
ตัวเอง ในข้อเท็จจริง นิยามดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงรัฐสวัสดิการในแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมากกว่า
กล่าวถึงรัฐสวัสดิการในความหมายทั่วๆ ไป 
 กล่าวสรุปได้ว่า ระบบรัฐสวัสดิการ สิ่งส าคัญที่ฉายภาพให้เห็นว่ารัฐนั้น เป็นรัฐสวัสดิการหรือไม่  ให้
พิจารณาที่ นโยบายสังคม (Social Policy)  อันน าไปสู่เงื่อนไขการจัดการรัฐสวัสดิการ ผ่านกระบวนการ
กระจายความเจริญทางสังคม ภายใต้การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันอย่างเสรีสู่สังคม  เพราะถ้า
รัฐไม่สามารถกระจายโอกาสทางสังคมให้กับประชาชนได้ทั่วถึง ท าให้คนเพียงกลุ่มเดียวได้รับประโยชน์  คน
ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน จากการพัฒนาหรือการแข่งขันเสรีมากเกินไป  ดังนั้นรัฐจึงต้องใช้อ านาจรัฐ
แทรกแซง อาจโดยใช้ระบบภาษีอากร เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดข้ึน หรือสิทธิทางสังคม (Social 
Right)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิทธิพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
 3.3 ระบบรัฐสวัสดิการในประเทศที่ประสบความส าเร็จ 
 กรณีตัวอย่างประเทศท่ีใช้ระบบรัฐสวัสดิการ ในการบริหารจัดการภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ แล้ว
เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี  โดยยกตัวอย่างประเทศในทวีปยุโรป ประเทศสวีเดน พอสังเขป เนื่องจาก สวีเดน
เป็นประเทศหนึ่งที่มีการจัดระบบรัฐสวัสดิการที่ดี และค่อนข้างประสบความส าเร็จ   จึงได้น ามาเป็นตัวแบบใน
การศึกษา โดยน ารูปแบบบริการทางสังคมที่มีความน่าสนใจ 2 ด้าน ได้แก่   การศึกษา และการประกันสุขภาพ 
มีข้อมูลที่เป็นตัวอย่างดังนี้ 
  3.3. 1. การศึกษา  ประเทศสวีเดน  จัดให้การศึกษา เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง  โดยรัฐเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนฟรี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา กระทั่งจบปริญญาเอก  โดยในส่วนการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยมีการบังคับเรียกเก็บเฉพาะค่าบ ารุงองค์การนักศึกษาเท่านั้น  นอกจากนี้ระบบการศึกษาประเทศ
สวีเดนยังเน้นการสอนไปที่ความเป็นไปตามระดับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เมื่อเด็กมีวุฒิภาวะพร้อม
มากขึ้น ย่อมมีความสนใจเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น และพัฒนาการทางสมอง สติปัญญาของเด็กในแต่ละช่วงวัยมี
ความแตกต่างกัน  และนอกจากการเรียนฟรีแล้ว อุปกรณ์ในการเรียนรวมถึงอาหารกลางวันทุกอย่างก็ฟรี
ทั้งหมดอีกด้วย 
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 3.2.2 การประกันสุขภาพ  รัฐสวีเดน ให้การช่วยค่ารักษาพยาบาล ค่าการรักษาสุขภาพฟัน ค่านอน
พักรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล จ่ายค่ายา รวมถึงชดเชยรายได้ระหว่างเจ็บป่วยด้วย  แต่ทั้งนี้ รัฐมิได้ช่วยจ่าย
ทั้งหมด   แต่รัฐเข้ามาช่วยโดยมีเงื่อนไขที่ระบุตามกฎหมาย เช่น การรักษาฟัน กรณีผู้มีอายุต่ ากว่า 17 ปีรักษา
ฟรีทั้งหมด ส่วนผู้ที่อายุเกิน 17 ปี ต้องมีการจ่ายค่ารักษาส่วนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้ารักษาไม่เกิน 1,000 โครน
เนอร์ รัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ถ้าเกิน 1,000 โครนเนอร์ รัฐจ่ายให้ 1 ใน 3  ซึ่งอัตราการคิดเงินนี้รัฐบาลก าหนดไว้
อย่างชัดเจน แพทย์ไม่อาจคิดเงินเกินกว่าที่ก าหนดได้ แต่ต่ ากว่าได้  
 จากกรณีตัวอย่างด้าน การศึกษาและด้านการประกันสุขภาพแล้ว รัฐสวีเดน ให้การช่วยเหลือเรื่องเงิน
บ านาญคนชรา คนพิการ หญิงหม้าย เงินชดเชยการว่างงาน  มีบริการระบบครอบครัว เช่น ให้บริการฟรีทุก
อย่างแก่สตรีที่ตั้งครรภ์  หลังคลอดแล้วพ่อแม่ได้รับเงินเป็นค่าเลี้ยงดูถึงอายุ 16 ปีบริบูรณ์  เมื่อบุตรเข้าเรียนยัง
ได้รับสวัสดิการฟรีจนถึงอายุ 16 ปีดังกล่าวข้างต้น 
 อย่างไรก็ตาม ระบบรัฐสวัสดิการเช่นนี้ การบริหารจัดการต้องใช้เงินจ านวนมาก รัฐบาลจึง
จ าเป็นต้องเก็บภาษีมากด้วย รัฐบาลสวีเดนใช้นโยบายอัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือ ประชาชนคนใดมีรายได้มาก
ก็จัดเก็บภาษีมาก  ประเด็นภาษีจึงเป็นปัญหาส่งผลให้สตรีจ านวนมากต้องออกท างานนอกบ้าน  ท าให้เกิด
ปัญหาสังคมกับสตรีที่มีบุตร เนื่องจากเด็กไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวเท่าที่ควร จึงเกิดปัญหาครอบครัว 
เด็กขาดการดูแล การเอาใจใส่ ความอบอุ่นจากครอบครัว แต่หากพิจารณาภาพรวม สามารถกล่าวได้ว่า ระบบ
รัฐสวัสดิการประเทศสวีเดนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก 
 3.2.3 ระบบรัฐสวัสดิการในประเทศไทย 
 ความพยายามที่ผ่านมา รัฐบาลไทยพยายามน าระบบรัฐสวัสดิการมาใช้ โดยรัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ได้ประกาศใช้นโยบายประชานิยม เมื่อปี พ.ศ. 2544 เน้นแก้ไขปัญหา
ความยากจน การศึกษา  สิทธิการรักษาพยาบาล 30 บาทรักษาทุกโรค  ต่อมาในปี พ.ศ. 2554  รัฐบาลสมัยที่
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้นโยบายประชาวิวัฒน์ เน้นเรื่องการคุ้มครอง
สวัสดิการต่างๆ การตรึงราคาสินค้า การรักษาฟรีทุกโรค    
 ค าแถลงนโยบายคณะรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ก่อนรับ
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ค าแถลงดังปรากฏในหัวข้อที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  ดังมีนโยบายที่จะด าเนินการ ปรากฏในหัวข้อย่อยที่ 
3.3 ดังนี้ 

“ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก”  (ประยุทธ์  จันทร์โอชา  2557)   

 
 ในปี พ.ศ. 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศใช้นโยบายประชารัฐ เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  (จดหมายข่าวรัฐบาลเพ่ือประชาชน 2559) โดยก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะงบประมาณ รัฐ ถูกใช้เพ่ือบริหาร
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อย่างเป็นระบบ  ก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งบนล าแข้งตนเอง ควบคู่กับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ, 
2559)  ก าหนดแนวทางการพัฒนา ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่า “เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การได้รับการขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม”   
 นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับเพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคคล กลุ่ม
บุคคล ตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับจากรัฐ  จึงขอยกตัวอย่างกฎหมายบางฉบับดังนี้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา 2546) มาตรา 3 บัญญัติว่า  
 ในพระราชบัญญัตินี้ “สวัสดิการสังคม” หมายความว่า ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการ
ป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม  เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น ขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้อง
ได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
 “การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน  ที่
คณะกรรมการก าหนด 
 “ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาวะยากล าบากหรือที่
จ าต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูก
ละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในส่วนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มียุทธศาสตร์กระทรวง ในการจัดระบบสวัสดิการสังคม โดย
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง การจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และ
แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างสมดุลระหว่างสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (universal) 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมศักยภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจัดสวัสดิการ ตามแนวคิดสังคมสวัสดิการที่
เสนอให้ภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระในการจัดสวัสดิการ เช่น การตั้งกองทุนเติมเต็มชีวิต  
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ร่วมระดมทุน การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership : PPP) (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2559) 
 จากนโยบายรัฐบาล นโยบายประชารัฐ ยุทธศาสตร์ภาครัฐ พระราชบัญญัติ และแผนพัฒนาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  ที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้รัฐบาลมีอ านาจหน้าที่โดยชอบธรรมในการจัดระบบรัฐสวัสดิการ
ส าหรับสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชน  เพียงแต่ต้องค านึงถึงความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการและสิ่งจ าเป็นที่
แท้จริง  และต้องมีศักยภาพเพียงพอในการจัดสรรการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็น
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ธรรม  อีกท้ังการจัดสวัสดิการไม่ควรอยู่ในมือเอกชน โดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบ เนื่องจากเอกชนเน้น
การแสวงหาก าไร อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินงานและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนได้อย่าง
เป็นธรรมอย่างแท้จริง 
 เห็นได้ว่า บทบาทการบริหารจัดการภาครัฐในระบบรัฐสวัสดิการ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และ
เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้รัฐมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประเทศชาติและประชาชน  แต่รัฐไทยมี
ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการระบบรัฐสวัสดิการหรือสวัสดิการถ้วนหน้าหลายประการ  แต่รัฐบาลไทยอยู่ใน
แวดล้อมระบบทุนนิยม  จึงควรรณรงค์ให้นายทุนหันมาสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชน  ให้เป็นระบบ
ช่วยเหลือกันเอง (Mutual Aid)  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีช่วยรัฐลดภาระลงไปได้บ้าง 
 กล่าวโดยสรุปให้เห็นภาพรวม ระบบรัฐสวัสดิการในประเทศไทย ดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า 
ลักษณะการจัดระบบรัฐสวัสดิการ มีรากฐานจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม ศาสนา 
วัฒนธรรม รูปแบบสวัสดิการสังคมเป็นการบูรณาการผสมผสานความหลากหลายเข้าด้วยกัน รวมทั้งอิทธิพล
จากแนวคิดตะวันตก   จึงเกิดหลักการจัดระบบรัฐสวัสดิการในประเทศไทย จ าแนกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่       
1. สวัสดิการสังคมกระแสหลัก หรือสวัสดิการสังคมเชิงสถาบัน ซึ่งรัฐเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชน  
2. สวัสดิการสังคมกระแสรองหรือกระแสทางเลือก คือมีรูปแบบสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ (Pluralism Model) 
ที่มีหลากหลายความต้องการของมนุษย์ และหลากหลายสวัสดิการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   และ
3. สวัสดิการสังคมท้องถิ่นเป็นการผสมผสานระหว่างสวัสดิการสังคมกระแสหลักและกระแสรอง เป็นผลจาก
การบังคับใช้พระราชบัญญัติกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
 3.2.4 การบริหารจัดการภาครัฐไทยในระบบรัฐสวัสดิการ 
  หลักการระบบรัฐสวัสดิการดังกล่าวมา มีข้อดีเป็นส่วนมาก แม้ว่ามีข้อด้อยอยู่บ้างอันเกิดจาก
ธรรมชาติของตัวระบบที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยคู่กันเสมอ  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้อ านาจรัฐเพ่ือ
การปกครองประเทศ หากมีความสามารถเชิงการบริหารจัดการตามหลักการระบบรัฐสวัสดิการที่ดี ย่อม
สามารถป้องกัน บรรเทา หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  เพราะจากข้อเท็จจริงการบริหารจัดการที่กล่าวว่ามีทั้ง
ข้อดีข้อเสีย ระบบรัฐสวัสดิการก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีประโยชน์ต่อสังคม ก็ย่อมเกิดปัญหาต่อสังคมอีกด้านเช่นกัน  
แต่หากพิจารณาในหลักการโดยรวม การน าระบบรัฐสวัสดิการนี้มาปรับใช้กับสังคมไทยโดยภาครัฐ  น่าจะเป็น
การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าการเกิดโทษ เนื่องจากรัฐมีอ านาจและหน้าที่โดยชอบธรรม จาก
กฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายลูก นโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล (ประชารัฐ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตามกรอบ
อ านาจหน้าที่ดังปรากฏในเครื่องมือต่างๆ ที่กล่าวมา รัฐสามารถน าแนวคิดระบบรัฐสวัสดิการที่ประสบ
ผลส าเร็จมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทไทยได้ทันที  เพราะปัจจุบันรัฐมีการจัดเก็บภาษีจากภาคประชาชน
ในอัตราพอสมควรอยู่แล้ว อีกทั้งรัฐยังมีกองทุนประกันสังคม และกองทุนต่างๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการสังคม อีกทั้งรัฐบาลก าลังเปลี่ยนแปลงระบบภาษีให้เป็นระบบภาษีแบบอัตราก้าวหน้า เพ่ือให้เกิด
ความชอบธรรมระหว่างคนรวยกับคนจน  โดยรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นเพ่ือการตัดสินใจของ
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ประชาชน รวมถึงระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการน านโยบายนี้มาใช้  เพ่ือให้ผู้ที่เห็นด้วยร่วมกันป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหา หรือเป็นการบรรเทาปัญหาให้เบาบางที่สุด เพ่ือประโยชน์ประชาชน ส่วนรวมในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม บทบาทที่ส าคัญมากที่สุดของภาครัฐหรือรัฐบาลคือ การบริหารจัดการ ในความ
รับผิดชอบต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั้งประเทศ ตามหลักการรัฐสวัสดิการคือ ตั้งแต่แรกเกิด
จนกระท่ังถึงตาย  รวมถึงบทบาทการจัดหารายได้โดยตรงเพ่ือเป็นทุนส าหรับใช้ในการจัดการสวัสดิการต่าง  ๆ  
จึงสามารถสรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่การบริหารจัดการภาครัฐไทยในระบบรัฐสวัสดิการ พึงต้องบริหารจัดการใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 1. รัฐต้องให้สิทธิแก่พลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน ในการรับการบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ 
 2. รัฐต้องให้ความมั่นคงทางสังคมให้แก่บุคคลในกรณีต่างๆ เช่น การเจ็บป่วย ชราภาพ การว่างงาน 
ด้อยโอกาส เป็นต้น 
 3. รัฐต้องมหีลักประกันความเท่าเทียมกันของรายได้ข้ันต่ าของแต่ละบุคคล ครอบครัว และสนับสนุน
ให้มีการกระจายผลผลิตจากการท างาน 
 เห็นได้ว่าจากแนวคิดรัฐสวัสดิการข้างต้น สามารถน ามาปรับ และแปลงสู่การปฏิบัติได้จริงในทุกส่วน
ของประเทศ ทุกสถานการณ์ เพราะรายละเอียด เงื่อนไขการดูแลประชาชนในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่ว่ารัฐเข้ามา
จัดสวัสดิการหรือให้บริการในเรื่องใดบ้างแก่ประชาชน ส่วนการที่รัฐเข้ามามีบทบาทในจัดการระบบรัฐ
สวัสดิการมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ผู้ปกครอง/ผู้บริหารแต่ละประเทศ ที่ต้องตกลงท าความ
เข้าใจกับประชาชน และภาคเอกชนในประเทศตนเอง  เพราะรัฐบาลอาจมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือ
องค์กรอ่ืนที่มิใช่องค์กรของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนควบคู่ไปกับการ
ท างานของภาครัฐด้วยก็เป็นได้ 
 กรณีประเทศไทย การบริหารจัดการในระบบรัฐสวัสดิการ แม้ถูกมองว่าจัดให้เฉพาะคนบางกลุ่ม และ
มีเสียงทักท้วงว่า การสร้างรัฐสวัสดิการท าให้คนขี้เกียจ คอยรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  ตามข้อเท็จจริง
สวัสดิการบางอย่าง รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนตามหลักสิทธิหน้าที่พลเมือง  และแม้ว่า ระบบรัฐสวัสดิการยัง
ห่างไกลความเป็นรัฐสวัสดิการ เนื่องจากการจัดสวัสดิการให้ประชาชนยัง ไม่ทั่วด้าน และไม่ทั่วถึง ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดเจนคือ สวัสดิการด้านประกันสังคมที่ครอบคลุมเฉพาะลูกจ้างในระบบเท่านั้น    
 หากพิจารณาสวัสดิการด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาล ที่ยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มคน เช่น คนพิการ 
ชนกลุ่มน้อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ  นับเป็นเรื่องยากที่รัฐไทยก าหนดนโยบายสังคมให้มีลักษณะเป็น
ระบบรัฐสวัสดิการ ทั้งนี้เพราะผู้ใช้อ านาจรัฐส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนายทุน/กลุ่มธุรกิจที่ไม่ต้องการเสียผลประโยชน์
ด้านภาษี  เห็นได้จากการคัดค้านกฎหมายภาษีที่ดิน ภาษีมรดก และภาษีอัตราก้าวหน้า ที่เป็นรายได้ของรัฐ
เพ่ือน าไปจัดสวัสดิการถ้วนหน้าได้  อีกทั้งภาษีในสังคมไทยเป็นภาษีทางอ้อม มาจากการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จากการซื้อ/บริโภคสินค้าบริการที่ส่วนใหญ่เป็นคนชั้นล่าง และคนชั้นกลาง รายได้จากภาษีจึงไม่พอต่อการจัด
สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าเช่นประเทศในยุโรปได ้ 
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 นอกจากนี้ การที่การบริหารจัดการแนวคิดดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อบริบทของประเทศไทยอย่าง
แท้จริง  รัฐบาลจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะผลประโยชน์ทับซ้อนแฝง
อยู่ในสังคมไทย ในเกือบทุกหน่วยราชการให้หมดสิ้น เพราะการด าเนินงานระบบสวัสดิการต้องเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับงบประมาณจ านวนมาก ได้แก่ การเก็บภาษี การเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการต่างๆ ที่ต้องมีอยู่
ตลอดเวลา  จึงเป็นช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้โดยง่าย  หลักการบริหารจัดการที่รัฐบาลควร
น ามาปรับใช้ควบคู่ไปกับการด าเนินงานตามแนวคิดนี้คือ ทฤษฎีการจัดการของ Henry Fayol  และหลัก   
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการท างาน อีกทั้งรัฐบาลต้อง
สร้างส านึกทางสังคมให้เกิดข้ึนกับข้าราชการและประชาชนทุกคนให้พัฒนาไปพร้อมกับการด าเนินนโยบายด้วย  
รวมทั้งต้องท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง 
เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากท่ีสุด 
 

4. บทสรุป 
 บทความนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อการน าระบบรัฐสวัสดิการมาประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศ  แม้ไม่อาจหลีกเลี่ยงข้อด้อยที่ต้องเกิดควบคู่กับประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ  แต่
หากน าหลักการบริหารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการด าเนินการตามระบบรัฐสวัสดิการได้เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย  ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของระบบรัฐสวัสดิการ โดยสามารถแก้ไขปัญหา
ความไม่เสมอภาคทางสังคม ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระดับรากหญ้า แม้ไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง อาจลดลงได้
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ทั้งนี้โดยที่ประเทศไทยต้องจัดสรรงบประมาณมา
รองรับระบบรัฐสวัสดิการ โดยการปฏิรูประบบภาษี เพ่ือสร้างความมั่นคงยั่งยืนตามระบบรัฐสวัสดิการ  ควบคู่
กับการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการบริหารระบบรัฐสวัสดิการ และสามารถจัดการใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระท้ังระดับเป็นชุมชน ธุรกิจเอกชน รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาก าไรด้วยได ้
 4.1 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการภาครัฐไทย ในการน านโยบายรัฐสวัสดิการมาสู่การปฏิบัติ โดย
อาศัยทฤษฎีหลักการจัดการ POCCC ของ Henry Fayol  
 4.1.1. ต้องวางแผน (Planning) หรือมาตรการด้านสวัสดิการเชิงก้าวหน้า โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ มา
ก าหนดแผน/มาตรการจัดระบบสวัสดิการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่ากับสังคมในภาพรวม โดยเน้น
การท างานเชิงรุก เชิงป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
 4.1.2. ก าหนดภารกิจให้องค์กร (Organizing) เป็นตัวแทนกระจายสวัสดิการสู่ประชาชน กลุ่มคนที่
พึงได้รับสวัสดิการตามสิทธิหน้าที่อย่างสะดวกรวดเร็ว  
 4.1.3. รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางบริหารสั่งการและก ากับดูแล (Commanding) 
โดยเฉพาะด้านงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้หน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่สามารถแจกจ่ายให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มี
สิทธิได้รับสวัสดิการจากรัฐ  
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 4.1.4. หาพันธมิตรร่วมด าเนินการ (Coordinating) จัดสวัสดิการเพ่ือแบ่งเบาภาระรัฐบาล โดย
ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคเอกชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ตามบริบทพ้ืนที่ โดย
หน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมด้านการอบรม ทักษะการท างาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกระตุ้นให้ประชาชน
คุ้นเคยกับประสบการณ์การท างาน แลกกับสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐ  
 4.1.5. รัฐบาลอาจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบสิทธิและหน้าที่ด้านสวัสดิการ 
(Controlling)  เพ่ือให้การบริหารจัดการตามระบบรัฐสวัสดิการประสบผลส าเร็จคือ ทั่วถึง และถ้วนหน้า 
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