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สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า

การพััฒนากระบวนการและเคร่�องมื่อการกำาหนดนโยบายสาธารณะของพัรรคการเมื่องไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพัันธ์ ไล่ประกอบทรัพัย์

173 หน้า
สถาบันพัระปกเกล้า

2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพัันธ์ ไล่ประกอบทรัพัย์

เกษณี ธนการศักด์�

ชื่่�อเร่�อง  
นักว์จัย
จำานวนหน้า   
จัดพ์ัมืพ์ัโดย  
ปีที�พ์ัมืพ์ั 
ผู้้้สรุป  
ผู้้้ออกแบบ 

RS 10.65

การศึึกษาถึึงกระบวน้การต่่างๆ ของพรรคการเมืืองจะทำำาให้เข้าใจ 
การต่ัดสิิน้ใจของพรรคการเมืืองได้ดียิ่ิ�งขึ�น้และน้ำาไปสิ่่การน้ำาเสิน้อ 

น้โยิ่บายิ่สิาธารณะทำี�ต่อบโจทำยิ่์สิังคมืได้มืากขึ�น้
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พรรคการเมืืองถืือเป็็นองค์์ป็ระกอบสำค์ัญในกระบวนการกำหนด

นโยบายสาธารณะตามการป็กค์รองระบอบป็ระชาธิป็ไตย พรรค์การเมือง 

ทำหนา้ท่�รวบรวมค์วามค์ดิเหน็จากป็ระชาชนและจดัทำชดุนโยบายสาธารณะ

ในนามของพรรค์การเมือง (Party Policy Platform) เพื�อเสนอเป็็น 

ทางเลอืกเชงินโยบายในการเลือกตั�งทั�วไป็ ดงันั�น การจัดทำและการหาเสย่ง 

ด้วยชุดนโยบายสาธารณะหรือ “การเมืองเชิงนโยบาย” จึงกลายเป็็น 

เค์รื�องมือสำคั์ญในการสร้างค์วามนิยมให้แก่พรรค์การเมือง ด้วยเหตุน่�  

จะทำให้เข้าใจมากขึ�นเก่�ยวกับค์วามเชื�อมโยงระหว่างพรรค์การเมืองไทย 

กับนโยบายสาธารณะอันจะนำไป็ส่่นัยสำค์ัญถืึงค์ุณภาพของระบอบ 

ป็ระชาธิป็ไตยของไทยในแง่มุมของการศึึกษาพรรค์การเมืองซึ่ึ�งเป็็น 

องค์์ป็ระกอบสำค์ัญของระบอบป็ระชาธิป็ไตยว่าอย่่ในระดับใด

จากการศึึกษาช่�ให้เห็นว่า พรรคการเมืืองไทย 

มืคีวามืพยายามืที�จะกำหนดแนวนโยบายที�เป็็นตัวัแทน

เชิิงนโยบายกับฐานเสีียงของพรรค หากเป็ร่ยบเท่ยบ 

กบัพรรค์การเมอืงในต่างป็ระเทศึระดบัค์วามเป็็นตวัแทน

เชิงนโยบายของพรรค์การเมืองไทยยังอย่่ในระดับ 

ท่�ต�ำมาก ทั�งน่�จากการวิเค์ราะห์ พบว่า ลักษณะ 

การกำหนดแนวนโยบายสาธารณะของพรรค์การเมือง 

ที่่�มา 
และ 

ความ 
สำำาคัญ

วัตถุุประสำงค์ 
ของการศึึกษา

ผลการศึึกษา

มล่กัษณะแบบบนลงล่าง ลอ้ไป็กับแนวนโยบายพื�นฐาน 

ของรัฐ แผนพัฒนาเศึรษฐกิจและสังค์มแห่งชาติ  

แผนยทุธศึาสตรช์าต ิ20 ป็ ีและโค์รงการของหนว่ยงาน

ภาค์รัฐ จึงนำไป็ส่่ผลการศึึกษา ดังน่�

1. เพื�อศึกึษาพฒันาการของการจดัทำและการนำเสนอ 

นโยบายของพรรค์การเมืองไทยในการเลือกตั�ง

สมาชิกสภาผ่้แทนราษฎร

2. เพื�อศึึกษาและวิเค์ราะห์การจัดทำและนำเสนอ

นโยบายของพรรค์การเมืองไทยในการเลือกตั�ง

สมาชิกสภาผ่้แทนราษฎร

3. เพื�อนำเสนอตัวแบบการพัฒนาเค์รื�องมือทาง

นโยบายของพรรค์การเมืองไทยในการเลือกตั�ง

สมาชิกสภาผ่้แทนราษฎร

ป็ัจจัยบริบทเชิงโค์รงสร้างและกระบวนการ

ทางการเมือง สภาวะเศึรษฐกิจ ค์วามค์ิดเห็นสาธารณะ 

ของค์นในสังค์ม และการแข่งขันทางการเมืองระหว่าง 

พรรค์การ เ มืองและการนำเสนอนโยบายของ 

พรรค์การเมืองม่อิทธิพลต่อทิศึทางการกำหนด 

การป็รับป็รุงและพัฒนาเชิงโค์รงสร้าง

และกระบวนการในระดับมหภาค์ ตั�งแต่

การแก้ไขรัฐธรรมน่ญและระบบการ

เลือกตั�ง

การเลือกตั�งขั�นต้นและการเลือกตั�ง 

กลางเทอม

การกระจายอำนาจการบริหารราชการ 

แผน่ดิน เพื�อเปิ็ดโอกาสให้พรรค์การเมือง

ได้เริ�มกระบวนการกำหนดนโยบายใน

ระดับพื�นท่�ได้มากขึ�น

การจัดสรรงบป็ระมาณจากกองทุน

เพื�อการพัฒนาพรรค์การเมืองในแง่มุม 

ของการพัฒนากระบวนการกำหนด

นโยบายของพรรค์การเมือง
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ข้อเสำนอแนะ

นโยบายสาธารณะของพรรค์การเมืองและป็ระเด็นเชิงนโยบายสาธารณะท่�พรรค์การเมืองให้ค์วามสำคั์ญในแต่ละช่วง

เวลา ในขณะท่�ป็จัจยัภายในพรรค์การเมอืงซึ่ึ�งไดแ้ก ่โค์รงสรา้งองค์ก์รพรรค์การเมอืง ค์วามสมัพนัธภ์ายในพรรค์การเมอืง 

บทบาทของผ่น้ำพรรค์การเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค์การเมือง มส่ว่นสำคั์ญในการกำหนดกระบวนการ

จัดทำนโยบายสาธารณะของพรรค์การเมือง

ผ้่เข่ยนได้ทำข้อเสนอในการพัฒนากระบวนการกำหนดแนวนโยบายของพรรค์การเมือง โดยอาศัึยข้อเสนอแนะ 

จากนักวิชาการและพรรค์การเมือง ซึ่ึ�งเป็็นข้อเสนอในระดับโค์รงสร้างและในระดับองค์์กรพรรค์การเมือง ดังน่�

พระราชบััญญัติประกอบัรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้้วยพรรคการเมืองกับัการส่ำงเสำริม 
การกำาหนด้แนวนโยบัายของ
พรรคการเมือง

พระราชบัญญัติป็ระกอบรัฐธรรมน่ญว่า

ด้วยพรรค์การเมือง เป็็นกฎหมายท่�สำค์ัญท่�ม่

ผลกระทบต่อการพัฒนาพรรค์การเมืองทั�งในเชิง

โค์รงสร้างและกระบวนการกำหนดแนวนโยบาย

ของพรรค์การเมือง ผ่้เข่ยนม่ข้อเสนอแนะบาง

ป็ระการเก่�ยวกับ พ.ร.ป็. พรรค์การเมืองเพื�อเสริม

สร้างให้กระบวนการกำหนดแนวนโยบายของ

พรรค์การเมือง

ป็ระการแรก  ผ่้ เข่ ยน เสนอให้ จัดตั� ง 

“ค์ณะกรรมการพัฒนาพรรค์การเมือง” โดย

ป็ระธานสภาผ่้แทนราษฎรเป็็นป็ระธานเป็็น

ค์ณะกรรมการรักษากฎหมายดังกล่าวแทนท่�

จะเป็็นป็ระธานค์ณะกรรมการการเลือกตั�ง 

โดยค์ณะกรรมการ ป็ระกอบด้วย ผ่้ แทน

จากพรรค์การเมือง ภาค์เอกชน ผ่้แทนจาก 

ภาค์ป็ระชาสังค์ม นักวิชาการจากสถืาบัน 

การศึึกษา ผ่้แทนจากค์ณะกรรมการการเลือก

ตั�งและสถืาบันพระป็กเกล้า โดยสำนักงานค์ณะ

กรรมการการเลือกตั�งเป็็นฝ่่ายเลขานุการ เพราะ

ค์ณะกรรมการพัฒนาพรรค์การเมืองจะเป็็น 

การรักษากฎหมายท่�เป็ิดโอกาสให้ทุกภาค์ส่วน 

กองทีุ่นพัฒนาพรรคการเมือง 
ผ่้เข่ยนเสนอให้ม่การป็รับเป็ล่�ยน 2 ป็ระการ 

ดังน่�

ป็ระการที�หน่�ง ค์ณะกรรมการกองทุน

พัฒนาพรรค์การเมือง ค์วรจะป็ระกอบ

ด้วยผ่้แทนท่�มาจากทุกภาค์ส่วนไม่ว่าจะ

เป็็นพรรค์การเมือง หน่วยงานภาค์รัฐท่�

เก่�ยวข้อง เอกชน ป็ระชาสังค์ม สถืาบันการ

ศึกึษา และภาค์ป็ระชาชน ให้ม่ 

ในการพัฒนากระบัวนการ 
กำาหนด้แนวนโยบัาย 
ของพรรคการเมือง

มาระดมค์วามค์ิดเห็นในการพัฒนาพรรค์ 

การเมืองโดยม่ป็ระธานสภาผ่้แทนราษฎร

ท่�มาจากสมาชิกสภาผ่้แทนเป็็นป็ระธาน

กำกับ 

ป็ระการที�สีอง ผ่เ้ขย่นเห็นวา่พระราช- 

บัญญัติพรรค์การเมืองค์วรให้ค์วามสำคั์ญ

กับการกำหนดให้ม่การพัฒนาค์ุณภาพของ

พรรค์การเมอืงมากกวา่การพฒันาโค์รงสรา้ง

องค์์กร การพัฒนาคุ์ณภาพในท่�น่�หมายถืึง

การพัฒนากระบวนการสรรหาบุค์ลากร

และกระบวนการกำหนดแนวนโยบายของ

พรรค์การเมือง โดยกำหนดให้พรรค์การเมือง

จัดทำแผนการพัฒนาพรรค์ของตนเองอย่าง

สม�ำเสมอตามการกำหนดของค์ณะกรรมการ

พัฒนาพรรค์การเมือง



QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

การจดัสรรเงนิในลกัษณะของกจิกรรมเพื�อพฒันา

แนวนโยบายให้มากขึ�น ได้แก ่การวิจัยเชงินโยบาย 

การจัดตั�งหน่วย ศึ่นย์ หรือสถืาบันวิจัยนโยบาย 

กิจกรรมค์วามร่วมมือกับภาค์ส่วนต่าง ๆ ในการ

พัฒนาแนวนโยบายของพรรค์การเมือง กิจกรรม

การพัฒนาสมาชิกให้เป็็นนักจัดทำนโยบาย (Pol-

icy Maker) และการพัฒนาบุค์ลากรรุ่นใหม่ 

ป็ระการที�สีอง โค์รงการนำร่องในการนำ

นโยบายไป็ป็ฏิิบัติ (Project-Based Policy 

Development) ผ่้เข่ยนเสนอว่าค์ณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรเงินค์วรจะให้ค์วามสำคั์ญกับ

ค์ุณภาพของกระบวนการพัฒนานโยบายของ

พรรค์การเมอืง โดยด่ท่�ค์วามคุ้์มค์า่ในแนวนโยบาย 

ค์วามสมเหตุสมผลและผลกระทบของนโยบาย

ต่อค์นในสังค์ม และพิจารณาค์วามสามารถืของ

พรรค์การเมือง (Capacity) ว่าพรรค์การเมือง 

ม่ขนาดใดและฐานค์ะแนนเส่ยงม่ลักษณะอย่างไร 

เชน่ เป็น็พรรค์การเมืองท่�มป่็ระสบการณ์หรอืเป็น็

พรรค์การเมืองใหม่ เป็็นพรรค์การเมืองขนาดใด

กิจกรรมในสำภาผู้แที่นราษฎร ผ่้เข่ยน

เสนอว่านอกจากการแถืลงนโยบายของนายก- 

รฐัมนตร่และการอภิป็รายทั�วไป็ของสมาชิกรัฐสภา

แล้ว ค์วรจะม่การนำเสนอแนวนโยบายทางเลือก 

(Alternative Policy Course) โดยผ่้นำ 

พรรค์ฝ่่ายค้์านผ่านสื�อสาธารณะ นอกจากน่� 

สภาผ่้แทนราษฎรค์วรจะม่การสนับสนุนให้

พรรค์การเ มืองอื� นท่� สนใจในการนำเสนอ 

แนวนโยบายทางเลือกในช่วงก่อนป็ีงบป็ระมาณ

สิ�นสุดลง

พรรคการเมืืองควรใช้ิวิธีีการหลากหลาย 

ในการระดมืความืคิดเห็นจากป็ระชิาชิน 

ผู้้เ้ชิี�ยวชิาญ และผู้้ท้ี�มืส่ีีวนเกี�ยวข้องในการ

กำหนดนโยบายของพรรค ดงันั�น การศ่ึกษา

ถึ่งกระบวนการต่ัางๆ ของพรรคการเมืือง

ในการ ช่ิวยจัดทำแนวนโยบายของ

พรรคการเมือืงจะทำให้เข้าใจการตัดัสีนิใจ

ของพรรคการเมืืองได้ดียิ�งข่�นและนำไป็สี้่

การนำเสีนอนโยบายสีาธีารณะที�ตัอบโจทย์

สีงัคมืได้มืากข่�นด้วย

องค์กรพรรคการเมือง ผ่้เข่ยน

เสนอว่าพรรค์การเมืองค์วรให้ค์วามสำคั์ญ

กับกระบวนการกำหนดนโยบาย 3 ป็ระการ

ป็ ร ะ ก า ร แร ก  ย ก ร ะ ดั บ ค์ ณ ะ

กรรมการนโยบายเป็็นสภานโยบายของ

พรรค์การเมืองและเชิญค์นนอกเข้ามาเป็็น

กรรมการสภานโยบายของพรรค์การเมือง

ป็ระการที�สีอง พรรค์การเมืองท่�ม่

สถืาบนัออกแบบนโยบาย ศึน่ย์วจิยันโยบาย 

หรอืหน่วยนโยบาย ค์วรมค่์วามร่วมมอืและ

เป็็นเค์รือข่ายในทางวิจยักับสถืาบันการศึกึษา 

และพัฒนาโค์รงการวิจัยเชิงนโยบาย

ป็ระการที�สีามื พรรค์การเมอืงค์วรจะ

พัฒนาแนวนโยบายท่�สนใจ ผ่้เข่ยนเสนอว่า 

พรรค์การเมืองค์วรพิจารณาป็ระเด็น 

เชิ งนโยบายท่�สนใจและม่ค์วามอยาก 

ท่�จะทำและพื�นท่�ท่�ตนเองม่ค์วามสนใจ 

ในการแก้ป็ัญหา


