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ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ 1 
 

มงคล  สงปรางค2 
บทคัดยอ 

ความชอบธรรมทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญในการดํารงอยูของรัฐบาลในฐานะ

ผูปกครอง ซึ่งเปนความเช่ือ ความรูสึกนึกคิดและความศรัทธาของประชาชนในฐานะเจาของ

อํานาจอธิปไตยผูมอบอํานาจการปกครองแกผูปกครองภายใตความเชื่อและคุณคาของระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเมืองการปกครองของไทยในชวงป พ.ศ. 2544-

2549   ไดมีรัฐบาลภายใตการนําของ  พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่นักวิชาการ

สวนหนึ่งเรียกระบบการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณวา “ระบอบทกัษณิ” 
มีการบริหารราชการแผนดินอยางมีประสิทธิภาพจนเปนที่ยอมรับ สงผลตอความเชื่อถือศรัทธาของ

ประชาชน ทําใหมีความชอบธรรมทางการเมืองเพิ่มสูงข้ึน แตในขณะเดียวกันการใชอํานาจโดยมิ

ชอบหลายๆประการ นํามาสูความเสื่อมศรัทธาของประชาชนและนํามาสูการลมสลายของระบอบ

ทักษิณในเวลาตอมา ดังนั้นจึงสมควรศึกษาวาระบอบทักษิณ มีที่มาแหงความชอบธรรม ลักษณะ

ความชอบธรรม ปญหาความชอบธรรม และมีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของไทยประการใด 

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ พบวา 

 1. ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณเกิดข้ึนจากการไดรับอํานาจมาจาก

การเลือกต้ังโดยประชาชนตามกรอบกติกาแหงรัฐธรรมนูญ อันเปนที่มาแหงอํานาจเปนที่ยอมรับ

และมีพฤติกรรมการใชอํานาจและจุดหมายการใชอํานาจเปนปจจัยเกื้อหนุนความชอบธรรม 

กลาวคือ มีการกําหนดนโยบายเพื่อเอ้ือประโยชนตอชนชั้นลางซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศและ

นํานโยบายไปปฏิบัติไดจริง มีการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมใหแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม พันตํารวจโททักษิณในฐานะผูนํามีภาวะผูนําที่

เขมแข็งสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งโครงสรางของกฎหมายและ รัฐธรรมนญูทีเ่อ้ืออํานวย

ตอการสรางความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ 

2. ลักษณะความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง

ทางการเมืองอันนําไปสูการครอบงําฝายนิติบัญญัติและองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อสรางความ

เขมแข็งในการบริหารราชการแผนดิน  มีความสัมพันธเชิงกระบวนการนโยบายที่สามารถกําหนด

                                                        
1 มงคล  สงปรางค. ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ. การศึกษาคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการเมือง

และการปกครอง คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2551. 
2 ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค 



 2

นโยบาย นํานโยบายไปปฏิบัติไดจริง มีการประชาสัมพันธการทํางานดวยวิธีเชิงการตลาดจนเปนที่

นิยมของประชาชน มีความสัมพันธเชิงการบริหารราชการแผนดินดวยการปรับปรุงระบบการ

บริหารยุคใหม มีการนําเทคนิคแบบเอกชนมาใชในภาครัฐ เพื่อสรางประสิทธิภาพการบริหาร 

สามารถสรางกลไกการบริหารใหขาราชการประจําปฏิบัติตามนโยบายของฝายการเมืองไดอยาง

จริงจังเปนคร้ังแรก และมีลักษณะเชิงภาวะผูนําที่เขมแข็งโดดเดนสงผลตอการขับเคลื่อนการ

บริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ปญหาความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ เกิดมาจากปญหาการบริหาร

ราชการแผนดินเอ้ือประโยชนแกตนเองและพวกพอง ปญหาการทุจริต ปญหาการแทรกแซงระบบ

การตรวจสอบ ปญหาการใชอํานาจโดยมิชอบไปกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพของประชาชน

และส่ือมวลชน ปญหาวิกฤตศรัทธาตอผูนํา ปญหาจริยธรรมทางการเมืองของผูนํา ปญหาการ

กระทบกระทั่งสถาบันสําคัญของชาติ และปญหาการบัญญัติกฎหมายเพื่อผลประโยชนของตนเอง

และพวกพอง 

4. ผลกระทบของระบอบทักษิณตอระบบการเมืองการปกครองไทย มีผลทั้งในเชิงบวกและ

เชิงลบ ในเชิงบวกทําใหเห็นการบริหารราชการแผนดินของระบบทักษิณที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล มีการปรับปรุงระบบราชการใหเปนกลไกหนึ่งของระบบการบริหารราชการแผนดิน มี

การกําหนดนโยบายและนําไปปฏิบัติไดจริงที่เอ้ือผลประโยชนตอประชาชน  แตในเชิงลบมีการ

สงผลตอการใชอํานาจโดยมิชอบ มีการทุจริตสงผลเสียหายตอสังคมอยางรายแรง มีการเลนพรรค

เลนพวกนําไปสูความแตกแยกในสังคม จนทายที่สุดนํามาสูการขาดความสมดุลทางการเมืองและ

นําไปสูวิกฤตการณทางการเมืองในเวลาตอมา 

ดังนัน้ จากการศึกษาวิจยัเร่ืองความชอบธรรมทางการเมอืงของระบอบทักษิณทําใหทราบถึงที่มา 

ลักษณะ และปญหาแหงความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทกัษณิ และผลกระทบของ

ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทกัษิณตอการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งจะทาํใหมี

การศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองดังกลาวที่จะเปนประโยชนอยาง

ยิ่งตอการสรางความเขมแข็งทางการเมืองและการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยตอไป 

คําสําคัญ : ความชอบธรรมทางการเมือง ระบอบทักษณิ 
 

Abstract 
Political legitimacy is an important factor of the existence of the government as they are 

the governor as well as the people’s belief, thought and faith who possess the 

sovereignty and give this authority to the government under the belief and the politics 

value. During 2544 – 2549 B.E, Police Lieutenant Colonel Thaksin’s government or 
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“Thaksinocracy” which was named by the educators, his government was efficient and 

this leaded to the increasing of the political legitimacy. In the same time, the illegal use 

of power made the people lose faith to Thaksin government and this leaded to the failure 

of Thaksin’s government later. Therefore, these political problems should be studied for 

the cause, the characteristics, the problems and the effects of the legitimacy toward 

Thai Politics. The results of the study were as follows: 

 1. The political legitimacy of Thaksinocracy caused by people vote’s 

acquirement under the constitution’s rules which were accepted and its authority’s 

power behavior and purpose was the factor supporting for this legitimacy. Thaksin 

government’s policy was assigned for supporting the lower people which were the 

majority people of the country. Besides, the policy was practical and the official 

administration was very effective. Besides, the economics and socials problems were 

improved perfectly. Police Lieutenant Colonel Thaksin’s leadership also helped the 

administration effectively all through the politics, economic, and socials including the 

constitution structure provided for building the strength and the political legitimacy of 

Thaksinocracy. 

 2. The characteristics of the political legitimacy of Thaksinocracy were related 

with the political structure which conduced toward the dominance of the legislation and 

the others organization according to the constitution in order to strengthen the official 

administration. Besides, the characteristics of the political legitimacy were also related 

with the process of the policy which was practical. As well as the public relation was 

used marketing strategy so it was very popular and satisfied the people. Moreover, 

modern technique using in private sector was also brought to improve the official 

administration effectively. The outstanding of the leadership also effected to the effective 

the official administration. 

 3. With regard to the problems of the political legitimacy of Thaksinocracy, it 

caused by the problems of the administration which provided for Thaksin himself and his 

followers. The corruption, the interference of the investigation, the illegal use of power 

affected to the people’s right and freedom, the problems on the faith crisis to the leader, 

the problems on the conflict to the national institutions, the problem on the leader’s 
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ethics and the problems on the legislation in order to advantage himself and his 

followers. 

 4. The affects of Thaksinocracy were both positive and negative. With regard to 

the positive effect, the administration of Thaksinocracy was effective and efficient. The 

improvement of the officialism and the government policy was very practical and 

advantage the people absolutely. However, the negative effect resulted in illegal use of 

power e.g. corruption which affected to the damage of the society. Besides, the 

problems of nepotism also conduced to the rupture of the society and finally, it  brought 

about to the imbalance of the politics and caused the political crisis later. 

 Therefore, the study entitled “the political legitimacy of Thaksinocracy” indicated 

the cause, the characteristics and the problems of the political legitimacy of 

Thaksinocracy and the effects of the political legitimacy of Thaksinocracy which affected 

to Thai politics. This study also showed the guidelines for solving the politics problems 

and to develop Thai politics afterward. 

Keywords: Political legitimacy, Thaksinocracy 
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บทนํา 
เนื่องจากแนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจ

อธิปไตยเปนของประชาชน มีที่มาจากประชาชน โดยประชาชนเลือกผูแทนผานระบบการเลือกต้ัง 

เพื่อใหไดผูแทนเขามาใชอํานาจอธิปไตยในองคกรของรัฐ และการใชอํานาจรัฐของผูแทนเปน

อํานาจทางมหาชนอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายและความเห็นพองของประชาชน 

ประชาชนจึงจะเกิดการยอมรับ หากประชาชนเห็นวาการกระทําของผูแทนมีความชอบธรรมยอม

นํามาสูความเชื่อถือศรัทธาและการดํารงอยูอยางมั่นคงทางการเมืองของผูปกครอง แตหากผูแทน

มาโดยวิถีทางนอกระบอบประชาธิปไตยหรือมีการใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนของตนเองและพวก

พอง ไมทําตามสัญญาประชาคมของประชาชน ยอมกอใหเกิดปญหาการขาดความชอบธรรมใน

ระบบการเมือง ทําใหประชาชนไมยอมรับการปกครองของผูแทน กอใหเกิดความวุนวายทาง

การเมือง การเมืองขาดความมั่นคงและไรเสถียรภาพ และนํามาสูการเปลี่ยนแปลงในระบบ

การเมืองการปกครอง ในที่สุดนําไปการลมสลายของผูปกครอง  

ความชอบธรรมทางการเมืองในระบบการเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปน

ปจจัยสําคัญในการดํารงอยูของรัฐบาลในฐานะผูแทนของประชาชน ที่ประชาชนมอบหมายใหมา

ทําหนาที่ฝายบริหารเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเกิดความผาสุกแกประชาชน นอกจากนั้น

ความชอบธรรมทางการเมืองยังเปนความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดและความศรัทธาของประชาชนที่มี

ตอผูปกครอง อยูภายใตความเช่ือและคุณคาของระบบการเมืองและสังคม3  ตลอดจนวัฒนธรรม

ทางการเมือง ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดวาอํานาจสูงสุดเปน

ของประชาชน การใชอํานาจอธิปไตยเปนความยินยอมของประชาชนและกระทําในนามของ

ประชาชน มีวัตถุประสงคในการปกครองเพื่อผลประโยชนของประชาชนและอํานวยประโยชนสุข

แกประชาชน ดังนั้นความชอบธรรมทางการเมืองจึงมีความยึดโยงอยูกับความเช่ือและความ

ศรัทธาของประชาชนดังกลาว 

สําหรับการเมืองการปกครองของไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยมาต้ังแตป พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบันมีรัฐบาลหลายชุดสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขามา

บริหารราชการแผนดิน จนในป พ.ศ. 2544 การเมืองการปกครองของไทยจึงไดรัฐบาลภายใตการ

นําของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อันเปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังตามกติกา

ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับป พ.ศ. 2540) ที่มีการกลาวถึงวาเปนรัฐธรรมนูญที่มีความเปนประชาธิปไตย

มากที่สุดฉบับหนึ่ง และเปนชวงเวลาที่ประชาชนมีความตองการรัฐบาลที่มีผูนําที่เข็มแข็งเขามา

บริหารประเทศเพื่อกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ซึ่งรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณมีการ

                                                        
3 ทินพันธ  นาคะตะ,  ความชอบธรรมในการปกครอง : ปญหาและความหวังของไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528) , หนา 14 - 15 
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กําหนดนโยบายที่เปนประโยชนแกประชาชน นํานโยบายตางๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง มีการ

บริหารราชการแผนดินอยางมีประสิทธิภาพ พันตํารวจโททักษิณ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผูนํารัฐบาล 

มีภาวะผูนําที่เข็มแข็งโดดเดน กลาคิด กลาตัดสินใจ จนเกิดความนิยมชมชอบของประชาชนอยางกวางขวาง 

กอใหความศรัทธาของประชาชนตอรัฐบาล จนนักวิชาการบางสวนเรียกการบริหารประเทศใน

แนวทางของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณวา “ระบอบทักษิณ” อยางไรก็ดีการบริหารราชการ
แผนดินโดยระบอบทักษิณกลับถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในการใชอํานาจโดยมิชอบ 

เอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพองมีการทุจริต หาผลประโยชนโดยมิชอบ มีการบริหารราชการแผนดิน

ในระบบอุปถัมภ เลนพรรคเลนพวก มีการใชอํานาจไปกระทบกระทั่งตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และส่ือมวลชน มีการทําลายระบบการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ และมีการแทรกแซงองคกรอิสระ

และองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ทําใหประชาชนบางสวนเร่ิมขาดความศรัทธาตอรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ

และเขามาสูวิกฤตการณทางการเมืองในเวลาตอมา จนทายที่สุดรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณลมสลายไป 

อันเนื่องมาจากการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตการนําของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้น  

ดังนั้น ปจจัยสําคัญอันนํามาสูความรุงเรืองและความลมสลายของรัฐบาลพนัตํารวจโททกัษณิ

หรือระบอบทักษิณสวนสําคัญประการหนึ่งมาจากปจจัยดานความชอบธรรมทางการเมือง ดังนั้น

ผูเขียนจึงเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่งที่สมควรศึกษา ที่มา และเหตุปจจัยในการสรางความชอบธรรม

ทางการเมืองของระบอบทักษิณมาจากปจจัยใด มีลักษณะความชอบธรรมประการใด และสงผลสําคัญ

ตอการเมืองการปกครองไทยอยางไร นอกจากนั้นจากปญหาการบริหารราชการแผนดินของระบอบทกัษณิ

อันนํามาสูปญหาความชอบธรรมและความเสื่อมของระบอบทักษิณมาจากปจจัยประการใด 

จึงสมควรที่จะศึกษาหาสาเหตุของการขาดความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ 

จนนํามาสูวิกฤติการณทางการเมืองและการลมสลายของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณจากการ

รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยจะทําใหทราบถึงสาเหตุของการขาด

ความชอบธรรม ลักษณะและผลของการขาดความชอบธรรมของระบอบทักษิณ อันนํามาสูผลลัพธ

ทางการเมืองประการใด เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณทางการเมืองดังกลาวและนํามาสู

การแสวงหาทางออกหรือขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาทางการเมืองใหถูกตอง เหมาะสม 

และสอดคลองกับวิถีประชาธิปไตยของไทยตอไป  

จากปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูเขียนไดกําหนดกรอบวัตถุประสงคที่เปน

ประเด็นสมควรศึกษา ดังนี้  

(1) เพื่อศึกษาวิธีการสรางความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ  

(2) เพื่อศึกษาลักษณะความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ  

(3)เพื่อศึกษาปญหาของความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ  
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(4) เพื่อศึกษาผลกระทบจากสภาวะความชอบธรรมทางการเมืองของระบบทักษิณตอ

การเมืองไทย  

ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ผูเขียนจึงกําหนดวิธีการในการศึกษา

เร่ืองนี้ในรูปแบบการศึกษาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการออกแบบสัมภาษณเพื่อหาเหตุปจจัย 

ลักษณะ ปญหา ผลกระทบของความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ ตลอดจนเพื่อ

ทราบทัศนคติ แนวคิดและมุมมองของผูใหสัมภาษณ มีการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก 

จากกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจและเกี่ยวของกับการเมือง

โดยตรง โดยผูใหสัมภาษณสามารถแสดงทัศนะและความคิดเห็นไดอยางอิสระ ซึ่งผูเขียนไดใช

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและวางกรอบในการสัมภาษณตามประเด็นที่กําหนด ตลอดจนการ

เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสารตางๆ โดยรวบรวมขอมลู

จากหนังสือ ตํารา บทความ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร งานเขียน งานวิจัย บทความ สารนิพนธ 

วิทยานิพนธและเอกสารอื่นๆ ทั้งจากหองสมุด แหลงวิชาการตางๆ และสถานที่ราชการ ตลอดจน

ขอมลูสารสนเทศอ่ืนที่มีความนาเช่ือถือ 

อยางไรก็ดีผูเขียนไดศึกษาในกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่มีความนาสนใจโดยมีการ

ระบุเฉพาะเจาะจงใน  3 สาขาอาชีพ คือ นักการเมือง นักวิชาการ และนักธุรกิจ ที่มีความรูความ

สนใจทางดานการเมืองการปกครอง ตลอดจนมีขอมูลที่สําคัญของระบอบทักษิณเปนอยางดี

กลาวคือกลุมนักการเมือง ผูเขียนไดรับความกรุณาใหเขาสัมภาษณจาก นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  

เลขาธิการพรรคประชาธิปตย และนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  อดีตประธานสภาผูแทนราษฎร 

อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย  กลุมนักวิชาการ ผูเขียนไดรับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.มนตรี เจนวทิยการ  

อดีตอาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฝายกิจการนักศึกษา อาจารยประจําภาควิชากฎหมายมหาชน 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   กลุมนักธุรกิจ ผูเขียนไดรับความกรุณาจาก 

นายราชันย  วีระพันธ  สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นักธุรกิจและเจาของธุรกิจ

หลายประเภทในจังหวัดเชียงใหม และ นายอนุรักษ  อินทร  เลขาธิการหอการคาจังหวัดเชียงราย  

เจาของธุรกิจหลายประเภทในจังหวัดเชียงราย  โดยการศึกษาคร้ังนี้ผูเขียนไดเนนการสอบถามการ

วิเคราะหและสังเคราะหในการศึกษาตามประเด็นที่กําหนด กลาวคือ  (1) ปจจัยการสราง

ความชอบธรรมและวิธีการสรางความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ  (2) ลักษณะ

ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณในทางการเมืองการปกครอง  (3) ปญหา

ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณอันนํามาสูความเสื่อมถอยของระบอบทักษิณ  

(4) ผลกระทบของระบอบทักษิณกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย สวนขอบเขตดานเวลาได
เนนการศึกษาต้ังแตพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรจัดต้ังพรรคไทยรักไทย อันนํามาสูการเลือกต้ัง
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ทั่วไปในป พ.ศ. 2544 จนสามารถชนะการเลือกต้ังและจัดต้ังรัฐบาลบริหารราชการแผนดินเร่ือยมา 

จนครบวาระ และนํามาสูการเลือกต้ังทั่วไปในป พ.ศ.2548 และพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ัง

ไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผูแทนราษฎร แตเมื่อจัดต้ังรัฐบาลบริหารราชการแผนดินกลับมี

ปญหาทางการเมืองเรื่อยมาและนําไปสูวิกฤติการณทางการเมือง และนํามาสูการรัฐประหารในป 

พ.ศ. 2549 

 
บทวิเคราะห 
 จากการศึกษาวิจัยดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

ดังกลาวแลว ผูเขียนนํามาวิเคราะหและสังเคราะหในเชิงคุณภาพ สามารถนําเสนอผลการ

ศึกษาวิจัยดังนี้ 

ก. ปจจัยการสรางความชอบธรรมทางการเมอืงของระบอบทักษิณ 

  รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณมีความชอบธรรมอันเนื่องมาจากที่มาของอํานาจเปนที่ยอมรับ 

มาจากการเลือกต้ังตามวิถีทางประชาธิปไตย4 มาโดยถูกตองตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกติกาสูงสุด

ของการใชอํานาจและเปนความชอบธรรมตามกฎหมาย5 ที่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยยอมมี

ที่มาจากประชาชน มาตามครรลองของกฎหมายภายใตคุณคาประชาธิปไตยและพันธกรณีที่

ประชาคมโลกใหการยอมรับ6 

 นอกจากนั้นยังพบปจจัยตอการสงเสริมและเสริมสรางความชอบธรรมทางการเมืองของ

ระบอบทักษิณ กลาวคือ 

  1. กลไกและโครงสรางของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ (ป พ.ศ. 2540)  
  รัฐธรรมนูญ(ป พ.ศ.2540) มีกลไกเสริมสรางความเขมแข็งใหแกฝายบริหารและ

นายกรัฐมนตรี มีการสงเสริมความแข็งแกรงใหแกพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคขนาด

เล็ก7 สงผลใหรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณมีเสถียรภาพ มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ

แผนดิน เปนที่นิยมชมชอบของประชาชน  

 2. การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเปนรูปธรรมสนองตอบตอ

ประชาชนช้ันลางซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ ชุดนโยบายมีความเหมาะสมกับภาวะหลังวิกฤต

                                                        
4 คําสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร. มนตรี เจนวิทยการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 
5 คําสัมภาษณ อาจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2551 
6 คําสัมภาษณ นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 มิถุยายน 2551 
7 รังสรรค ธนะพรพันธ,จากทักษิโณมิคสสูทักษิณาประชาธิปไตย. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเพนบุคส, 2548) 
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เศรษฐกิจ รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณสามารถนําชุดนโยบายไปปฏิบัติไดจริง8  ประชาชนเกิดความ

พอใจ มีความนิยมชมชอบตอรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณเปนอยางมาก และเปนปจจัยหนึ่งในการ

สรางความศรัทธาของประชาชนตอรัฐบาล ทําใหเห็นวาจุดมุงหมายและวิธีการการใชอํานาจเปนที่

ยอมรับ 

 

 3. ภาวะผูนําของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร มีภาวะผูนําสูง กลาคิด กลาตัดสินใจ คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ทํา

เร็ว9 ทําใหการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะ

บานเมืองออนแอ ขาดผูนําที่เข็มแข็ง ทําใหภาวะผูนําของพันตํารวจโททักษิณเปนที่ยอมรับและชื่น

ชอบของประชาชน ภาวะผูนําของพันตํารวจโททักษิณสงผลใหการบริหารราชการแผนดินของ

รัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนที่ประจักษ 

 4. การบริหารราชการแผนดินของระบอบทักษิณ 

 ความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลยอมเกิดมาจากการบริหารราชการแผนดินที่มี

ประสิทธิภาพและสามารถแกไขวิกฤตการณตางๆของประเทศได รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ

สามารถบริหารประเทศจนเปนที่ยอมรับ มีการบริหารในรูปแบบใหม มีการบริการประชาชนมากขึน้ 

สามารถทําใหระบบราชการเปนกลไกหนึ่งของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพ นําแนวคิดภาคธุรกิจเอกชนมาใชในระบบราชการ และเนนการทํางานอยางมี

แผนการและตัวช้ีวัด10 ทําใหประชาชนยอมรับในการบริหารราชการแผนดิน และนํามาสูความ

เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

 5. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกอนการจัดต้ังรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ 
และในขณะการบริหาราชการแผนดินของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ 

 บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยในชวงป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนตองการรัฐบาลที่มีความรูความสามารถและเขาใจระบบธรุกจิ 

ขาดผูนําที่เขมแข็ง ภาวะทางสังคมที่ออนแอ มีปญหาความยากจน ยาเสพติด ฯลฯ  พันตํารวจโท

ทักษิณเขามาบริหารประเทศภายใตแนวคิด คิดใหม ทําใหม สามารถแกไขปญหาตางๆทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดจนเปนที่ยอมรับของประชาชนในเวลาตอมา 

 

 

                                                        
8 ผาสุข  พงษไพจิตร ,  ทักษิโณมิคส จะยังอยูกับเราอยางนอย 10-20 ป,  ฟาเดียวกัน 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548) หนา 89-90 
9 คําสัมภาษณ นายอนุรักษ  อินทร  เลขาธิการหอการคาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 
10 รวีวรรณ  แพทยสมาน ,  แนวทางบูรณาการการบริหารการจัดการภาครัฐ , รัฐศาสตรปริทัศน (2549) : 175 
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ข. ลักษณะความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ 

  1. ลักษณะเชิงโครงสรางทางการเมือง 

 ลักษณะความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณมีความสัมพันธกับองคกรทางการ

เมืองและองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนวิธีการใชอํานาจในดานตางๆ ดังนี้ 

  1.1 ระบบทักษิณกับการสรางความสัมพันธทางการเมืองและการบริหารราชการ
แผนดินกับฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการและองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ พบวารัฐบาลพันตํารวจโท

ทักษิณไดครอบงําฝายนิติบัญญัติผานพรรคไทยรักไทยในฐานะพรรคเสียงขางมาก ทําใหสามารถ

ควบคุมสภาผูแทนราษฎรไวได และวุฒิสภาอันเปนสภาตรวจสอบถูกแทรกแซงจากการสงคนใน

สังกัดเขาไปเปนวุฒิสมาชิก หรือการใชอิทธิพลทางการเมืองและทางการเงิน ทําใหวุฒิสมาชิก

บางสวนเขามาเปนพรรคพวกตน11  ตลอดจนมีการแทรกแซงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ

ศาลรัฐธรรมนูญผานระบบการคัดสรรที่พรรคการเมืองฝายรัฐบาลสามารถคัดสรรสงตัวแทนเขาไป

เปนผูสมัครและสามารถไดรับการคัดเลือก และใชอิทธิพลอ่ืนๆ ในการแทรกแซงระบบการ

ตรวจสอบและการใชอํานาจดังกลาว สงผลกระทบกระเทือนตอระบบการตรวจสอบและถวงดุล

ทางการเมือง และระบบการเมืองเสียความสมดุลในเวลาตอมา 

   1.2 ระบอบทักษิณกับการบัญญัติกฎหมาย พบวารัฐบาลพันตํารวจโททักษิณที่มี

เสียงขางมากในรัฐสภา สามารถใชกลไกการบัญญัติกฎหมายที่สามารถควบคุมไดอยางเบ็ดเสร็จ

เปนเคร่ืองมือในการบริหาร และบางครั้งพันตํารวจโททักษิณใชการออกกฎหมายฝายบริหาร

บัญญัติในรูปพระราชกําหนด12 ทั้งสองกรณีมีการวิพากษวิจารณวามีการออกกฎหมายเอ้ือ

ประโยชนตอตัวเองและพวกพอง และนํามาสูปญหาการใชอํานาจโดยไมชอบธรรม 

 2. ลักษณะเชิงกระบวนการนโยบาย 

  ระบอบทักษิณมีลักษณะการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การ

ประชาสัมพันธนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลดีตอการ

ยอมรับของประชาชน โดยการกําหนดนโยบายเปนชุดนโยบายที่เอาใจเกษตรกรและคนยากจนใน

ชนบทซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ13  รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณเปนรัฐบาลแรกที่สามารถนํา

นโยบายไปปฏิบัติไดอยางจริงจังตามที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน นอกจากนั้นรัฐบาลยังไดใชการ

ประชาสัมพันธนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งเปนผลงานของรัฐบาลโดยใชหลักการ

                                                        
11 อโณทัย  วัฒนาพร  “ระบบพรรคการเมืองไทยกับความเปนประชาธิปไตยและความมีประสิทธิภาพในการบริหาร : ระบบสอง

พรรคหรือพรรคเดนพรรคเดียว”  รัฐศาสตรปริทัศน 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546) , หนา 151-152 
12 คําสัมภาษณ อาจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2551 
13 อเนก  เหลาธรรมทัศน ,  ทักษิณาประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2550) หนา 87 
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ตลาด เสมือนวาการโฆษณาใหประชาชนรูจักสินคาเห็นวานาใช คนก็นิยมชมชอบ14  เฉกเชน

รัฐบาลกําหนดนโยบายและทําไดจริง รัฐบาลประชาสัมพันธผลงานของตนวาทําไดจริง ประชาชนก็

ศรัทธา มีความช่ืนชอบในรัฐบาลและในตัวพันตํารวจโททักษิณผูนํารัฐบาล 

 3. ลักษณะเชิงการบริหารราชการแผนดิน 

  ระบอบทักษิณไดทําใหการบริหารราชการแผนดิน โดยมีฝายการเมืองเปนผูนํา

และฝายขาราชการประจําเปนเพียงกลไกของรัฐบาล รัฐบาลสามารถกําหนดนโยบาย  และให

ขาราชการประจําเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย ลดบทบาทฝายขาราชการประจําเปนเพียงฝายปฏิบัติ

ที่ยอมรับนโยบายของฝายการเมืองโดยสมบูรณ ทําใหเห็นสถานะความสัมพันธและบทบาท

ทางการเมืองของฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําปรับเปล่ียนไปอยางเปนระบบ ทั้งการ

บริหารราชการแผนดินของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณยังนํารูปแบบการบริหารภาคธุรกิจมาใชใน

ระบบราชการ สงผลใหระบบราชการตองปรับตัวและเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ดี

ระบอบทักษิณถูกวิพากษวิจารณวามีการบริหารราชการแผนดินในระบบอุปถัมภ มีการเลนพรรค

เลนพวก นําคนใกลชิดเขามาดํารงตําแหนงราชการที่สําคัญ ทําลายระบบคุณธรรม15  ทําใหเกิด

ความเส่ือมศรัทธาในเวลาตอมา 

  4. ลักษณะเชิงภาวะผูนําทางการเมือง 

  พันตํารวจโททักษิณ ในฐานะผูนํารัฐบาลมีลักษณะภาวะผูนําที่สูงเดน ประกอบกับเปน

บุคคลที่มีบุคลิกที่กลาคิด กลาตัดสินใจ คิดไกล ทําไว มีวิสัยทัศน มีพลังในการขับเคลื่อนทาง

การเมืองและการบริหาร16  ทําใหการดําเนินงานของรัฐบาลมีผลงาน มีประสิทธิภาพ ทําให

บุคลากรภายในพรรคไทยรักไทย รัฐบาล ภาคธุรกิจ และองคกรอ่ืนใหการยอมรับในความสามารถ

การบริหารและในเชิงภาวะผูนําดังกลาว สงผลใหเกิดความศรัทธาและความช่ืนชมในรัฐบาลพัน

ตํารวจโททักษิณและในตัวพันตํารวจโททักษิณ 

 ค. ปญหาความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ 

 ปญหาความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณเปนปจจัยสําคัญอันนํามาสูการ

ขาดความเช่ือถือและความศรัทธาของประชาชน ตลอดจนการไมยอมรับการบริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณในเวลาตอมา ดังนี้ 

1. ปญหาการบริหารราชการแผนดินเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง 
2. ปญหาการทุจริตและแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

                                                        
14 คําสัมภาษณ นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  เลขาธิการพรรคประชาธิปตย  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 
15 คําสัมภาษณ นายราชันย  วีระพันธ  สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 
16 คําสัมภาษณ นายอนุรักษ  อินทร  เลขาธิการหอการคาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 
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3. ปญหาการแทรกแซงระบบการตรวจสอบ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและการไม

ยอมรับการตรวจสอบ 

4. ปญหาการใชอํานาจเกินขอบเขตไปกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
และส่ือมวลชน 

5. ปญหาวิกฤตศรัทธาในตัวผูนําพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ของชนช้ันกลาง(ชนชั้นสูง) 

จากการบริหารประเทศขาดจริยธรรมและคุณธรรม มีการใชอํานาจโดยมิชอบเพื่อ

ตนเองและพวกพอง 

6. ปญหาการกระทบกระทั่งของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณกับสถาบันสําคัญของชาติอัน
ไดแก สถาบันทหารและสถาบันระดับสูงที่ทหารใหความเคารพ 

7. ปญหาการบัญญัติกฎหมายเพื่อผลประโยชนของตนเองและพวกพอง เพื่อการใช

อํานาจโดยไมถูกตองชอบธรรม 

  จากที่กลาวมาท้ังหมดเปนปญหาความชอบธรรมของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณอัน

นําไปสูความเส่ือมถอยของรัฐบาล นํามาสูปญหาวิกฤตการณทางการเมือง และในที่สุดนํามาสู

การลมสลายของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณในเดือนกันยายน 2549 จากการรัฐประหารของคณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือ  

 ง. ผลกระทบของระบอบทักษิณกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 

 1. ระบอบทักษิณมีผลตอการสงเสริมและสรางประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ไทยยุคใหม รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณเปนรัฐบาลที่มีการบริหารราชการแผนดินยุคใหม เนนการ
สรางประสิทธิภาพ มีการนํานโยบายที่นําเสนอตอประชาชนแลวนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มี

การปฏิรูประบบราชการ มีการนําแนวคิดการบริหารธุรกิจและแนวคิดการบริหารยุคใหมมาใชใน

ระบบราชการ การบริหารงานเนนการสรางความเขมแข็งและสงผลดีตอการบริหารประเทศ และ

เปนคร้ังแรกที่รัฐบาลสามารถสรางเอกภาพในการบริหารทําใหระบบราชการเปนเพียงกลไกหนึ่ง

ของรัฐบาลในการปฏิบัติตามนโยบาย 

 2.  ระบอบทักษิณกับการชะงักงันทางการเมืองและนําไปสูวิกฤตการณทางการเมือง 
รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณเนนการบริหารแบบควบรวมอํานาจเบ็ดเสร็จ แทรกแซงองคกรผูใช

อํานาจรัฐทั้งฝายนิติบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จนทําใหระบบการ

ตรวจสอบและถวงดุลถูกทําลาย การเมืองขาดความสมดุล สถาบันทางการเมืองขาดประสิทธิภาพ

ในการขจัดปญหาทางการเมือง ประกอบกับรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณมีการแสวงหาผลประโยชน

ตอตนเองและพวกพอง มีการใชอํานาจเกินขอบเขตไปกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน กอใหเกิดภาวะความตึงเครียดในระบบการเมือง จนระบบการเมืองไมสามารถหาทาง

ออกได สงผลใหเกิดการชุมนุมประทวงของประชาชน นํามาสูการรวมกลุมของประชาชนภายใตชื่อ 
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“พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” เดินขบวนขับไลพันตํารวจโททักษิณ สงผลใหเกิดความ

ชะงักงันทางการเมืองและวิกฤตการณทางการเมือง กอใหเกิดความแตกแยกทางการเมืองและ

สังคมระหวางประชาชนท่ีสนับสนุนและคัดคานรัฐบาล มีการปะทะและมีการใชความรุนแรง

ระหวางกัน จนทายที่สุดเมื่อกลไกทางการเมืองไมสามารถแกไขปญหาทางการเมืองไดจนนํามาสู

ขออางของสถาบันทางทหารเขามาแทรกแซงทางการเมืองและกอใหเกิดความชะงักงันทาง

การเมืองการปกครองของไทยในเวลาตอมา 

  3. ระบอบทักษิณกับอนาคตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย รัฐบาล     พันตํารวจ

โททักษิณเขามาบริหารราชการแผนดินดวยระบบราชการยุคใหม ดวยเทคนิคการบริหารแบบ

ภาคเอกชนมาใชในการบริหารงานภาครัฐ ทําใหมีการพัฒนาระบบการทํางานภาครัฐมี

ประสิทธิภาพ รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณเขามาบริหารประเทศทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน สงผลดีตอภาค

ธุรกิจ แตปญหาดานการบริหารขาดจริยธรรมบางดานสงผลใหชนชั้นกลาง(ชนชั้นสูง) ขาดความ

ศรัทธาและเช่ือมั่นตอรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ  และนํามาสูความขัดแยงทางสังคมและการเมือง 

โดยเฉพาะระบอบทักษิณสงผลตอวิธีคิดและความตองการของประชาชนระดับลางที่สนับสนุน

รัฐบาล แตชนชั้นกลาง (ชนชั้นสูง) ที่เห็นความไมชอบธรรมของรัฐบาลและตอตานรัฐบาล นํามาสู

ปญหาความแตกแยกทางความคิดและความตองการทางสังคม การเมืองในเวลาตอมา 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในประเด็นความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ สามารถสรุปผล

กรณีดังกลาวไดเปนประเด็นดังตอไปนี้  

 ปจจัยการสรางความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ มีความชอบธรรมมาจาก

ความเช่ือถือของประชาชนโดยเฉพาะรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณมาตามครรลองระบอบ

ประชาธิปไตย ผานการเลือกต้ังมาโดยประชาชน และมีเหตุปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ คือ 1. ระบบ

กฎหมายและรัฐธรรมนูญ (ป พ.ศ. 2540) เอ้ือประโยชนตอพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนพรรคการเมือง

ขนาดใหญและมีกลไกสรางความเขมแข็งแกฝายบริหารหรือรัฐบาล 2. การจัดทํานโยบายและการ

นํานโยบายไปปฏิบัติสามารถดําเนินการไดจริง 3. ภาวะผูนําของพันตํารวจโททักษิณที่สามารถ

นําพาประเทศไปสูการพัฒนาและสรางประสิทธิภาพในการบริหาร  4. การบริหารราชการแผนดิน

มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ 5. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เอ้ืออํานวยตอการสราง

ความเชื่อถือและการสรางผลงานของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ซึ่งเหตุปจจัยทั้งหมดดังกลาวเปน

ปจจัยเกื้อหนุนนํามาสูความนิยมและศรัทธาตอรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ 

 ลักษณะความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ      1. มีลักษณะความสัมพันธ

เชิงโครงสรางทางการเมืองที่รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณสามารถครอบงําและเขาไปแทรกแซง    
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สภาผูแทนราษฎรผานการเมืองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาผานการสงคน

ใกลชิด หรือพรรคพวกตนเขาไปเปนสมาชิกวุฒิสภา  และการใชอิทธิพลทางการเมือง การเงิน   

และอิทธิพลอ่ืนๆ ทําใหสามารถบัญญัติกฎหมายผานกระบวนการนิติบัญญัติและบางคร้ังมีการ

บัญญัติกฎหมายดวยวิธีการออกกฎหมายฝายบริหารบัญญัติเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง   

2. ลักษณะเชิงกระบวนการนโยบาย มีการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติไดจริงและมี

การประชาสัมพันธกระบวนการนโยบายของรัฐบาลโดยใชหลักการตลาด ทําใหประชาชนเห็น

ภาพลักษณที่ดีของรัฐบาลทําใหเกิดความนิยมตอรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน  3. ลักษณะเชิงการบริหาร

ราชการแผนดินที่สามารถทําใหขาราชการประจําเปนเพียงกลไกหนึ่งของฝาบริหาร มกีารบริหารยคุ

ใหมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ แตบางกรณีมีการวิพากษวิจารณวามีการบริหารงานเลนพรรคเลนพวก 

เอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง   4. ลักษณะเชิงภาวะผูนําทางการเมือง พันตํารวจโททักษิณ

มีภาวะผูนําที่เข็มแข็ง มีศักยภาพ สามารถนําความเปล่ียนแปลงมาสูการบริหารและระบบ

การเมือง นําพาประเทศไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ ไดสรางปญหาตอการเสื่อมความ

ศรัทธาของประชาชนหลายๆประการ กลาวคือ 1. การบริหารราชการแผนดินเอ้ือประโยชนแก

ตนเองและพวกพอง 2. มีการทุจริตและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 3. มีการแทรกแซงระบบการ

ตรวจสอบและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4. มีการใชอํานาจเกินขอบเขตไปกระทบกระเทอืนสิทธ ิ

เสรีภาพของประชาชนและส่ือมวลชน 5. วิกฤตศรัทธาในตัวพันตํารวจโททักษิณในดานความ

เชื่อถือ มีปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรม  6. การบริหารราชการแผนดินที่กระทบกระเทือนตอ

สถาบันสําคัญของชาติ (สถาบันทหาร และสถาบันสําคัญที่ทหารใหความเคารพ)  7. ปญหาการ

บัญญัติกฎหมายเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง 

  ผลกระทบของระบอบทักษิณตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย ระบอบทักษิณไดสราง

คุณประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินยุคใหม สรางประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถ

ทําใหระบบราชการเปนไปตามครรลองสากลท่ีฝายขาราชการประจําเปนกลไกหนึ่งของฝายบริหาร  

มีการบริหารเศรษฐกิจสงผลใหภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศฟนตัวดีข้ึน แตในทางตรงกันขาม

ระบอบทักษิณไดสรางปญหาการทําลายระบบการตรวจสอบและทําลายความเขมแข็งของฝายนิติ

บัญญัติ องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ทําใหระบบการเมืองเสียความสมดุลนํามาสูปญหาทาง

การเมือง และวิกฤตการณทางการเมือง และทายที่สุดนํามาสูการรัฐประหาร เมื่อเดือนกันยายน 

2549 อันนํามาสูความชะงักงันทางการเมือง และทําใหเกิดปญหาความแตกแยกทางการเมือง

ระหวางบุคคลที่สนับสนุนและตอตานระบอบทักษิณในเวลาตอมา 
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ขอเสนอแนะ 

 ระบอบทักษิณไดสงผลดีและผลเสียตอระบอบการเมืองการปกครองของไทยหลาย

ประการ อยางไรก็ดีผลกระทบของระบอบทักษิณมีผลตอปญหาทางการเมืองและวิกฤตการณทาง

การเมือง ดังนั้นผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะตอการสรางสรรคทางการเมือง กลาวคือ 

  1. ควรกําหนดกลไกตามรัฐธรรมนูญที่มีการสรางความสมดุลในระบบการเมือง มีการ

กําหนดระบบตรวจสอบและถวงดุลใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. ควรแกไขความสัมพันธเชิงอํานาจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และ

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหมีความสัมพันธเชิงอํานาจที่ถูกตองและเหมาะสมตามแนวทางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

 3. ควรสงเสริมระบบการมีสวนรวมของการเมืองภาคประชาชน ใหประชาชนเขามามีสวน

รวมทางการเมืองและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 

  4. การสรางสังคมเปดแหงขอมูลขาวสาร สรางองคความรูแกประชาชน 

  5. การสรางคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดข้ึนแกสังคมและแกผูใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง  

  6. การสรางทุนทางวัฒนธรรมที่มีการใชอํานาจที่บริสุทธิ์ ประชาชนไมยอมรับรัฐบาลที่ขาด

ความชอบธรรม การยอมรับความหลากหลายทางความคิดและความแตกตาง 

 7. การสรางความยั่งยืนทางการเมือง โดยการสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบ

มีสวนรวม และสรางความสมดุลของการเมืองภาคตัวแทนและการเมืองภาคประชาชน(ภาคพลเมือง) 

 8. การปลูกฝงแนวคิดระบอบประชาธิปไตยผานระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอก

ระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษามาต้ังแตเร่ิมตน 

  9. การสรางกลไกตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองใหมที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความสุจริต โปรงใส 
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