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 บทความนี้มุ่งน าเสนอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เป็นกระแสหลักของโลกตั้งแต่ช่วงค.ศ.2010 
ไปถึงช่วงปี ค.ศ.2030 ทีม่ีลักษณะการเปลี่ยนแปลงชัดเจน รวดเร็วรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
พลเมืองและกระทบต่อการท างานของรัฐบาลในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก โดยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมผู้คนเข้าหากันอย่างไร้ขอบเขต 
และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้ท าลายแนวทางการท างานในรูปแบบเดิม ๆ ให้สูญเสียความสามารถ
ในการอยู่รอด ในทางเศรษฐกิจโลกเกิดการจัดระเบียบใหม่ขึ้นเพ่ือสร้างขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจขึ้นมาถ่วงดุลซึ่ง
กันและกัน ในทางสังคมเกิดการขยายตัวของเมืองใหญ่ มีจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในสัดส่วน
ผู้สูงอายุ ในขณะที่ทรัพยากรขาดแคลนจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  

เหล่านี้คือความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมกระแสหลักที่ก าลังเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 มี
แนวโน้มชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลทั่วโลกต้องผจญกับความท้าทายในการ
ท างานเพ่ือพัฒนาประเทศ การก าหนดนโยบายมีความสลับซับซ้อน มีเงื่อนไขและปัจจัยเกี่ยวข้องที่กว้างมาก
ขึ้น ภาครัฐพึงท าความเข้าใจ ตระหนัก และหามาตรการเตรียมพร้อมในการรับมือในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
บทความนี้มุ่งเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบและท าความเข้าใจถึงแนวโน้มหลัก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของโลกที่ส่งผลต่อการท างานของภาครัฐ พร้อมแนวทางการปรับตัวในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง ใน 9 ประการ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร พบว่าประชากรของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลัง
พัฒนาในปัจจุบันมีอัตราการเกิดลดลง ในขณะที่ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีด้าน
สาธารณะสุขที่ดีขึ้น ท าให้จ านวนผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นในทุกประเทศ โดยคาดว่าจ านวนประชากรโลก ที่มี
อายุ 65 ปีขึ้นไปจะเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันที่มี 8% ไปเป็น 13% ในปี ค.ศ.2030 (Mowat, p.14) ท าให้ประเทศ
ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อการท างานของรัฐบาลในการตัดสินใจก าหนดนโยบายด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุ รวมทั้งการก าหนดการใช้จ่ายเงินของรัฐในด้านสุขภาพ หลายประเทศประสบปัญหาด้าน
การจัดการกับนโยบายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในผู้สูงวัย มีการบูรณาการนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุเข้ากับ
นโยบายด้านแรงงาน โดยการน าเงินกองทุนส่วนหนึ่งจากการจ่ายประกันสังคมของวัยท างานไปใช้จ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุ  

ประเด็นท้าทายคือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อภาครัฐว่าหากรัฐบาลน ากองทุนไปจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ
พวกเขาจะมีเงินเดือนไว้ใช้จ่ายในวัยชราหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลเองจะต้องหาทางออกที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการที่จะ
หางานที่เหมาะสมและรายได้ที่เหมาะสมส าหรับวัยท างานรวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือรองรับการ
การก าหนดนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 

2. การตระหนักถึงภาวะปัจเจกบุคคล  พลเมืองมีความเป็นปัจเจกสูงขึ้นโดยมีปัจจัยส าคัญหลักได้แก่ 
1) การครอบครองและเข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนช่องทางเว็บไซต์ได้สะดวก และ 2) 
ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีการอ่านออกเขียนได้มากขึ้น ท าให้เกิดการเลื่อนสถานะทางสังคมมีงานท า
และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประชากรในประเทศก าลังพัฒนาที่ได้รับการยกระดับพัฒนาเข้าสู่กลุ่มผู้มีรายได้



2 
 

ระดับกลางมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเป็น 80% ในปี ค.ศ. 2030 (Mowat, p.18) ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้บุคคล
รับทราบในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและมีความคาดหวังต่อภาครัฐสูงขึ้น ต้องการความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วมในการท างานของภาครัฐ รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ร่วมในการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบาย มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  

ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านนี้คือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อภาครัฐว่ารัฐบาลท าอะไรบ้าง
ในการปรับปรุงบริการส าหรับภาคพลเมือง และมีแนวทางในการส่งมอบบริการอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของผู้คน
ดีขึ้น รวมทั้งภาครัฐจะต้องหาทางรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและพิทักษ์สิทธิ์ส่วนบุคคลของพลเมือง 

3. เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (Information 
and Communication Technology: ICT) ที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่ามูลค่า
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีมูลค่าสูงกว่า 151 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2017 และจะ
ทวีมูลค่าจะยากแก่การคาดเดาในอนาคต(Mowat, p. 22) ซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงปัจจุบันน ามาสู่การสร้างโอกาส
ใหม่ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของภาครัฐในการน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการสินค้าและบริการสาธารณะ รัฐต้องมี
วิธีการจัดการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพ่ือ
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และใช้ประโยชน์ช่องทางสื่อสารออนไลน์  ซอฟแวร์ มาใช้ใน
การเข้าถึงการให้บริการและติดต่อสื่อสารกับประชาชน  รวมทั้งภาครัฐต้องปรับปรุงทักษะของบุคลากรเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

ประเด็นท้าทายคือ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงจะมีพลังในการท าลายแนวทางการท างานในรูป
แบบเดิม ๆ ให้หายไปจากโครงสร้างของเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า Disruptive Technology อาจส่งผลให้กลุ่ม
แรงงงานที่มีทักษะแบบดั้งเดิมไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกต่อไป ดังนั้นพลเมืองจะตั้งค าถามต่อ
ภาครัฐว่างานที่เหมาะสมกับประชากรในอีก 10 ปีคืออะไร แล้วประชากรในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างไร
ในด้านอาชีพเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  

4. การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในอนาคตการค้าขายและเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง
ประเทศจะยิ่งทวีปริมาณและมูลค่ามากขึ้น  แนวโน้มการขยายตัวของตลาดทุนระหว่างประเทศจะเป็นสัดส่วน
ถึง 30 % ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(โดยวัดจากตัวเลข GDP) ของแต่ละประเทศในปี ค.ศ. 2030  
(Mowat, p.26) ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลต้องท าคือ การเสริมศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ เสริมความเข้มแข็งทางการเงิน
ภายในประเทศ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลจะต้องพัฒนาและเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ ปรับปรุงกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการลดหย่อนกฎระเบียบที่จะเอ้ือต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ วิจัย พัฒนาและผลักดันตลาดแรงงานฝีมือขั้นสูง พัฒนาทักษะแรงงานในประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้หาก
ปราศจากการสร้างจุดแข็งหรือยกระดับความสามารถแล้วก็จะขาดโอกาสในการสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ  

ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านนี้คือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อภาครัฐว่าจะมีวิธีการอย่างไร
ในการช่วยเหลือและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศให้ก้าวไปต่อสู้ในเวทีระดับนานาชาติ 
และผลักดันการค้าระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และภาครัฐจะมีมาตรการอย่างไรให้เสถียรภาพ
ทางการเงินของพลเมืองในประเทศยังคงอยู่ 

5. หนี้สาธารณะ เป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญของรัฐบาลที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการท างานทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการสร้างหนี้สาธารณะเป็นการวัดความสามารถของรัฐบาลในการน าหนี้ดังกล่าวมาใช้
จ่ายเพ่ือน าไปสู่การจัดการสินค้าและบริการสาธารณะ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยรัฐบาลเองจะต้องด าเนินการภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบต่อภาระหนี้
ดังกล่าวด้วย โดยพบว่ารัฐบาลทุกประเทศในปี ค.ศ. 2035 มีแนวโน้มการสร้างหนี้สาธารณะกว่า 98% ของ 
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GDP โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจคือใน 3.3% ของหนี้สาธารณะในประเทศก าลังพัฒนา และ 4.5% ในประเทศ
พัฒนาแล้ว (Mowat, p. 30) จะถูกใช้ไปในการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ นอกเหนือจากนั้นรัฐบาลทุกประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มการสร้างหนี้สาธารณะเพ่ือกระตุ้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ให้บริการสาธารณะ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวท้าทายภาครัฐจะต้องสร้างความยั่งยืนทางการคลัง รัฐบาลจะต้อง
วางแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ สร้างวินัยในการใช้งบประมาณ ต้องตั้งกองทุน
การเงินเพ่ือส ารองและประกันความมั่นคงในการใช้เงิน ที่ส าคัญคือผู้น าและนักการเมืองต้องมีจริยธรรม มี
ความตระหนักและให้ความส าคัญกับความยั่งยืนทางการคลัง 

ประเด็นท้าทายคือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อภาครัฐ (โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว) ว่ามีแนวทาง
อย่างไรการหาเงินมาชดใช้หนี้สาธารณะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน  
รัฐบาลมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการในการลงทุนเพ่ือการพัฒนากับการลดระดับหนี้
สาธารณะให้อยู่ในภาวะที่สมดุล และที่ส าคัญพลเมืองส่วนใหญ่จะตั้งค าถามถึงความชอบธรรมถึงการให้คนใน
รุ่นตนเองต้องรับภาระหนี้สาธารณะที่รัฐบาลใช้ไปลงทุนในการก่อสร้างเพ่ือให้บริการสาธารณะที่จะตกอยู่กับ
คนรุ่นหลัง 

6. การเคลื่อนตัวของตลาดเกิดใหม่และถ่วงดุลของพลังทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอ านาจทางเศรษฐกิจ
ไม่ได้ผูกขาดกับกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่หรือประเทศท่ีพัฒนาเช่น สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปเพียงกลุ่มเดียว
อีกต่อไป แต่พบว่ามีตลาดเกิดใหม่ที่เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น จีน อินเดีย ในปี ค.ศ. 2030 
ประชากรจีนและอินเดียรวมกันเป็นสัดส่วนถึง 35% ของประชากรโลก ซึ่งจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในการ
ค้าขายกว่า 57% ของ GDP โลกในปี ค.ศ. 2030 (Mowat, p.34) รวมทั้งการเคลื่อนไหวภาคธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศด้อยพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจนจะมีก าลังการบริโภคเพ่ิมมากขึ้น เข้ามามีอิทธิพลและเป็นกลุ่มทาง
ธุรกิจทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับการลงทุน ซึ่งปรากฎการณ์นี้กลายเป็นการจัดระเบียบขั้วทางธุรกิจ โลกเกิด
การถ่วงดุลอ านาจในทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ กล่าวคือเกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่
เดิม(สหรัฐอเมริกา) กับกลุ่มธุรกิจโตใหม่ (จีน) ซึ่งการปรับตัวกับสถานการณ์นี้รัฐบาลจะต้องว่องไวและฉลาด
มากพอที่จะสามารถเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในประเทศท าการส ารวจตรวจตราเพ่ือมองหาตลาดใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกนี้ เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ต้องยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้สนองต่อตลาดในกลุ่มต่าง ๆ รัฐบาลและสถาบันระหว่าง
ประเทศทั้งหลายจะต้องท างานแบบร่วมมือกัน จะต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกัน ควรจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและตรวจสอบการลงทุนระหว่างประเทศ 

ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านนี้คือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อภาครัฐว่าจะมีแนวทางตอบ
รับและรับมือกับการจัดระเบียบของทิศทางเศรษฐกิจโลกในรูปแบบดังกล่าวอย่างไร และจะจัดการกับความ
ร่วมมือผู้ประกอบการ คู่ค้า หรือกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างไรให้ยังคงรักษาผลประโยชน์พลเมือง
ของตนไว้ได้ 

7. การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก มีสาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ท าลายชั้นบรรยากาศท าให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่ยากต่อการคาดการณ์ อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 2-3 
องศาเซลเซียสในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งมีผลต่อการละลายของน้ าแข็งขั้วโลก การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสัตว์กว่า 50 สายพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Mowat, p. 38) ซึ่งปัญหานี้ไม่
สามารถแก้ไขได้ในระดับจุลภาคโดยรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ท้าทายต่อรัฐบาลทุกประเทศ
ต้องท างานร่วมกันเพ่ือการลดการปล่อยคาร์บอน จึงท าให้มีระบบการจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกเพ่ือมา
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ชดเชยการท าลายธรรมชาติ รวมทั้งรัฐบาลในแต่ละประเทศจะต้องสร้างนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รัฐบาลต้องวางยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาวในด้านการส่งเสริมด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ 

ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านนี้คือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อรัฐบาลของตนว่าได้ใช้ความ
พยายามมากพอหรือไม่ในการลดคาร์บอนไดออกไซด์  และรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรในการช่วยเหลือ 
ปกป้อง ทรัพยากร ตลอดจนการหามาตรการป้องกันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในอนาคต 

8. การขาดแคลนทรัพยากร เป็นปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมโยงกันระหว่างการเพ่ิมจ านวนประชากรใน
ขณะที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  กล่าวคือในขณะที่ความต้องการบริ โภคมีจ านวนมาก
ขึ้นตามขนาดประชากรแต่โลกกลับมีทรัพยากรธรรมชาติ น้ าสะอาด อาหาร และพลังงานที่ลดลง โดยเฉพาะ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดที่มีแนวโน้มการขาดแคลนถึง 40% ในปี ค.ศ. 2030 (Mowat, p. 42)   ซึ่ง 
รัฐบาลจะต้องก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  หา
แนวทางลดการใช้ และมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้องเพ่ิมหรือทดแทนทรัพยากร 
จัดหาแหล่งทรัพยากรส ารองหรือร่วมมือกับภาคเอกชน ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนจัดหาและ
จัดการทรัพยากรร่วมกัน ในขณะเดียวกันรัฐบาลต้องรวบรวมและจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นท้าทายคือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อรัฐบาลของตนว่าภาครัฐจะมีการประกันความมั่นคงและ
ยั่งยืนของทรัพยากร โดยเฉพาะน้ าในประเทศอย่างไร รวมทั้งรัฐบาลมีหลักประกันใดที่จะรับประกันว่าชนรุ่น
ถัดไปจะมีความยั่งยืนของ อาหาร น้ าสะอาดและพลังงาน 

9. การขยายตัวสู่ความเป็นเมือง พบว่าในปี ค.ศ. 2030 ปริมาณประชากร 2 ใน 3 ของประชากรโลก 
หรือ 60% ของประชากรจะเคลื่อนย้ายไปอาศัยในเขตเมือง (Mowat, p. 46) ทั้งนี้การขยายของเมืองมาพร้อม
กับการขยายโอกาสทางสังคม และโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน แต่มีปัญหาคู่ขนานที่
เกิดมาพร้อมกันคือความกดดันของระบบการวางผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร การคมนาคมขนส่ง รวมถึง
ทรัพยากรและพลังงานของเมือง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องมีการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเข้ากับ
การวางแผนระบบผังเมือง การวางผังเมืองจะต้องค านึงถึงความสามารถในการรองรับการขยายตัวของเมืองใน
ระยะยาวในทุกด้าน ทั้งการเพ่ิมประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข จะต้องก าหนดกฎหมายที่ชัดเจน
มารองรับการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านนี้คือ พลเมืองจะตั้งค าถามต่อรัฐบาลของตนว่าได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและเท่าทันภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ และรัฐบาลจะมีแนวทาง
กับการจัดการปัญหาคนจนในเขตเมืองที่จะเกิดข้ึนอย่างไร 

โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่กล่างถึงด้านต้น เป็นกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท างานของรัฐบาลทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงได้ล าบาก สภาพแวดล้อมเหล่านี้เข้ามากระทบการท างานของรัฐ ท าให้
รัฐต้องปรับตัวและหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการท างาน ทั้งนี้เป้าหมายสุดท้ายของการปรับตัวท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงคือ “เพ่ือการอยู่รอดอย่างมีเหตุผล” และสามารถจัดการทรัพยากรของประเทศ
ให้เกิดประสิทธิภาพและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
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