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************************
รัฐศาสตร์ ได้หยิ บยืม องค์ค วามรู้ มาจากศาสตร์สาขาวิชาต่ างๆ โดยน าองค์ความรู้จ ากศาสตร์
เหล่านั้น มาบูรณาการเติมเต็มเข้ากับศาสตร์ของตนให้มีองค์ความรู้เป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์จนพัฒนามาเป็น
ศาสตร์ของตนเอง รัฐศาสตร์เป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง อานาจ
และการบริหารอานาจ ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์องค์
ความรู้และประสบการณ์จากนักปรัชญา นักรัฐศาสตร์ นักการเมือง รวมทั่งนักเขียนนักคิดทางด้านสังคม
และการเมือง โดยนาแนวคิดและทฤษฏีมาจากศาสตร์ต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
จิตวิทยา เป็นต้น มาบูรณาการให้เป็นศาสตร์ที่บริบูรณ์สมบูรณ์ซึงมีบริบทที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ความหมายของรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ มาจากคาภาษาอังอังกฤษว่า Political Science ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า
Polis แปลว่า เมือง ดังนั้น รัฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาวิชาว่าด้วยการเมืองโดยใช้ศาสตร์หรือวิชาการเข้า
มาวิเคราะห์ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรัฐศาสตร์ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนี้
บลันชลี (Bluntschli) กล่าวว่า รัฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ โดยพยายามที่จะ
ทาความเข้าใจให้ลึกซึ่งในแง่มุมต่างๆ ทั้งในแง่ของเงือนไขพื้นฐานของรัฐ ธรรมชาติที่สาคัญของรัฐ และ
พัฒนาการของรัฐ1
ชาร์เลส ไฮเนแมน (Charles Hyneman) กล่าวว่า รัฐศาสตร์ คือ ภารกิจของรัฐที่เป็นหัวใจ
ของการปกครอง โดยใช้ อ านาจปกครองด้ ว ยกฎหมาย อี ก ทั้ ง รั ฐ ศาสตร์ ยั ง เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นบริบทแวดล้อมศูนย์กลางของอานาจการปกครอง2

Bluntschli, อ้างใน ดร.บูฆอรี ยีหมะ, ความรู้เบื้องต้นทางรัฐสาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). หน้า 1.
2 Charles Hyneman, อ้างใน ผศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธร, รัฐศาสตร์,พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เอ็ม.ที.เพรส, 2553), หน้า 7.
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เดวิ ด อี สตั น (David Easton) กล่าวว่า รั ฐศาสตร์ เป็ น การศึ กษาที่ ว่าด้ว ยการกาหนด
คุณค่าให้แก่สังคม ซึ่งการกาหนดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับการโดยทั่วไป3
จอร์จ แคทลิน (George Catlin) กล่าว่า รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยรัฐ จัดเป็นสาขา
หนึ่งของสังคมศาสตร์ที่มุ่งให้ความสนใจในเรื่องของทฤษฏี การจัดองค์การการเมืองการปกครอง และ
วิธีดาเนินการต่างๆของรัฐ4
กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาส กล่าวว่า รัฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรัฐ
(State) การเมือง (Politics) และการปกครอง (Government)5
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ กล่าวว่า รัฐศาสตร์เป็นวิชาการสาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องของรัฐ (State)
โดยเน้น ในเรื่องของรัฐบาล (Government) อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ซึ่งมีเรื่องที่มาของระบอบ
การเมื อ งต่ างๆ อั น จ าต้ อ งศึ ก ษาโครงสร้ าง หน้ าที่ และสถาบั น ทางการเมื อ งในระบอบการเมื อ ง
(Political Regime) นั้นๆ ด้วย6
จรูญ สุ ภ าพ กล่ า วว่า รั ฐ ศาสตร์ เป็ น ศาสตร์ ที่ ว่ า ด้ ว ยรั ฐ ซึ่ ง จั ด ว่ าเป็ น สาขาหนึ่ ง ของวิช า
สังคมศาสตร์ที่กล่าวถึงทฤษฏี การจัดองค์การการเมืองการปกครอง รัฐบาล และวิธีการดาเนินการต่างๆ
ของรัฐ7
ณั ชชาภัท ร อุ่นตรงจิตร กล่าวว่า รัฐศาสตร์ คื อ วิทยาศาสตร์ของการเมือง (Science of
politics)8
สุพจน์ บุญวิเศษ กล่าวว่า รัฐศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการควบคุม (Control)
เกี่ยวกับอิทธิพล (Influence) เกี่ยวกับอานาจ (Power) หรือสิทธิอานาจ (Authority) โดยเฉพาะในระดับ
ที่เกี่ยวกับรัฐ9

David Easton, อ้างใน ผศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ็ม.ที.เพรส, 2549), หน้า 13.
4 George Catlin, อ้างใน ดร.บูฆอรี ยีหมะ, ความรู้เบื้องต้นทางรัฐสาสตร์, หน้า 1.
5 กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาส , เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าหลั ก พื้ น ฐานทางรัฐ ศาสตร์
หน่ายที่ 1-9, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546) หน้า 10.
6 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.) หน้า
9.
7 จรูญ สุภาพ อ้างใน ผศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.
ที.เพรส, 2549), หน้า 13.
8 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547),
หน้า 3
9 ผศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.ที.เพรส, 2549), หน้า
13-14.
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เอกวิทย์ มณีธร กล่าวว่า รัฐศาสตร์ (Political Science) เป็นวิทยาการที่ว่าด้วยการเมืองการ
ปกครอง บริหารจัดการรัฐ การใช้อานาจ เพื่อให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกของสังคม มีวิถีชีวิตและดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นระบบ หรือศาสตร์นั่นเอง10
สรุป ว่า รั ฐศาสตร์ เป็ น ศาสตร์ห นึ่ ง ทางสั ง คมที่ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ และ
การเมือ งการปกครอง ที่ มุ่งศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวแนวคิดและทฤษฎี อานาจและการกระท าทาง
การเมืองรวมทั้งอธิบายและวิเคราะห์ถึงระบบและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองและวิธีการจัดการ
ต่างๆ ของรัฐอย่างมีระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2. ธรรมชาติของรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับสังคมศาสตร์ จึงกล่าวได้ว่า รัฐศาสตร์เป็นสาขาวิชา
หนึ่ ง ทางสั ง คมศาสตร์ เช่ น เดี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าอื่ น ๆ เช่ น สั ง คมวิ ท ยา เศรษฐศาสตร์ มานุ ษ ยวิท ยา
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ธรรมชาติที่ มี
ลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนี้ จึงทาให้วิชารัฐศาสตร์มีการนาองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี การตีความ
การวิเคราะห์ รวมทั้งวิธีการศึกษาของศาสตร์นั้นๆ มาบูรณาการผูกโยงสัมพันธ์กันกับวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งมี
เนื้ อ หาหรื อ บริ บ ทของการศึ ก ษาทางรั ฐ ศาสตร์ ที่ น าองค์ ค วามรู้ ห รื อ แนวคิ ด ของศาสตร์ อื่ น ๆ ทาง
สัง คมศาสตร์ ที่ ห ลากหลายมาบู รณาการกัน เช่ น ทฤษฏี ก ารเมื อง นโยบายสาธารณะ การเมื องการ
ปกครองในประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองเปรียบเทียบ เป็นต้น แนวคิดและองค์
ความรู้รวมทั้งวิธีการศึกษาในเนื้อหาดังกล่าวได้บูรณาการมาจากศาสตร์อื่นๆที่ได้กล่าวมาทั้งสิ้น ธรรมชาติ
อย่างนี้จึงเป็นจุดอ่อนของรัฐศาสตร์อย่างหนึ่ง ดังที่ โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์ ได้อธิบายในมิติธรรมชาติของ
รัฐศาสตร์ว่า วิชารัฐศาสตร์นั้นไม่มีวิธีการศึกษาเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงต้องเที่ยวไปหยิบยืมวิธีการศึกษา
ตลอดจนแนวความคิด ความเข้าใจของสาขาวิชาอื่นๆ มาเป็นของตนเอง ซึ่งสิ่งนี้เองที่เป็นจุดอ่อนของวิชา
รัฐศาสตร์ เพราะการที่ไปหยิบยืมวิธีการของสาขาวิชาอื่นๆ มาใช้นั้น ก็ย่อมเป็นการยากที่จะพัฒนาวิธีการ
นั้นๆให้ก้าวสู่ความสมบูรณ์ได้ เนื่องจากวีการนั้นๆย่อมได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับศึกษาวิชานั้น
โดยเฉพาะ มิใช่สร้างมาศึกษาเรื่องรัฐหรือรัฐบาลโดยเฉพาะแต่อย่างใด11

10 ผศ.ดร.เอกวิท ย์

มณีธร, รัฐศาสตร์,พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.ที.เพรส,

2553), หน้า 7-8.
11 รศ.ดร.โกวิท

วงศ์สุรวัฒน์, หลักรัฐศาสตร์, หน้า 3.

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์จะมีจุดอ่อนหรือจุดด้อยที่นาหรือใช้วิธีการศึกษาของ
ศาสตร์สาขาวิชาอื่นมาบูรณาการเป็นของตนเองเพื่อสร้างทฤษฏี กรอบแนวคิด หรือองค์ความรู้ต่างๆ อันที่
จะนามาอธิบาย วิเคราะห์หรือตีความเนื้อหาสาระในมิติของสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิธีการการบูรณาการนี้
เองก็กลับกลายเป็ นจุดแข็งหรือจุดเด่น ของสาขาวิชารัฐศาสตร์เช่นกัน เพราะการที่บูรณาการหรือการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือทฤษฏีหรือวิธีการศึกษาที่หลากหลาย
สามารถที่จะอธิบายวิเคราะห์หรือตีความรัฐศาสตร์ในหลายมิติ และเป็นการป้องกันการเข้าข้างหรืออคติ
ในศาสตร์ของตน เนื่องเพราะสาขาวิชารัฐศาสตร์ นั้นมีทฤษฏีและองค์ความรู้ที่หลากหลาย การเลือกวิธีที่
จะศึกษาจึงต้องอาศัยศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นๆ หรืองต้องบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อความถูกตรงตามหลัก
วิชา ดังแผนภาพแสดงการบูรณาการธรรมชาติของวิชารัฐศาสตร์ข้างล่างนี้

ประวัติศาสตร์
มานุษยวิทยา

เศรษฐศาสตร์

ภูมิศาสตร์

รัฐศาสตร์

นิติศาสตร์

สังคมวิทยา

จิตวิทยา
ศาสตร์อื่นๆ

แผนภาพแสดงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของวิชารัฐศาสตร์
ในปัจจุบันสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้บูรณาการโดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
โดยศึ ก ษาข้ อมู ล เพื่ อ การวิเคราะห์ ทั้ ง ข้ อมู ล ปฐมภูมิ แ ละทุ ติ ยภู มิ ได้ แ ก่ เอกสารทางประวั ติศ าสตร์
บันทึก ของทางราชการ จดหมายเหตุ บทความทางวิชาการ การวิจัยเชิง สารวจ การวิเคราะห์ เชิงสถิ ติ
ศึกษาเฉพาะกรณี และการสร้างรูปแบบจาลอง12 โดยกาหนดมุ่งเน้นการศึกษาและการค้นคว้าเฉพาะเรื่อง
ที่เป็นประเด็นทางสังคมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และสนใจศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นรูปธรรม
อาทิ นโยบายสาธารณะ ความมั่น คงและการก่อ การร้าย ความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ การเมือ ง
เปรียบเทียบ การหาเสียงเลือกตั้ง การเมืองในประเทศ การบริหารงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ
กลุ่มกดดันและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง การปฏิรูปสังคม

3. ความสาคัญของรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของมนุษย์ ดัง คากล่าวของ อริสโตเติล ที่ว่า
มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองหรือมนุษย์เป็นสัตว์สังคม รัฐศาสตร์จึงมีคุณ ค่าและความสาคัญ ต่อมนุษย์เป็น
อย่างยิ่งทั้งในมิติด้านความรู้ ด้านการความเป็นพลเมือง และด้านวิชาชีพ ซึ่งในแต่และด้านมีความสาคัญ
แห่งการบูรณาการ ดังนี้
3.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
รัฐศาสตร์ใช้ กระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จั ยทางสัง คมศาสตร์ในการแสวงหาองค์ ค วามรู้ โดยใช้
หลั ก ก าร (Approaches) แน วคิ ด ปฎิ ฐาน นิ ย ม (Positivism) แน วคิ ด คติ นิ ย มแน วการตี ค วาม
(Interpretivism) แนวคิ ด พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioralism) แนวคิ ด โครงสร้ า งนิ ย ม (Structuralism)
แนวคิ ด หลั งโครงสร้างนิ ย ม (Post-structuralism) แนวคิ ด สั จ นิ ย ม (Realism) และ แนวคิ ด พหุ นิ ย ม
(Pluralism) นอกจากนี้ รัฐ ศาสตร์ยังใช้วิธี วิท ยาหรือระเบี ยบวิธีก ารศึก ษาทางวิท ยาศาสตร์ม าศึก ษา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทวนสอบความตรงและความเชื่อถือทางวิชาการ โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา เช่น
เอกสารวิชาการ การวิจัยเชิงสารวจ การวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น วิชารัฐศาสตร์จึงให้ความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากมาย อีกทั้งมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่อีก
12 ดร.พระมหาปรีดา

บัวเมือง, ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์, (นครศรีธรรมราช : มจร.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช, 2555), หน้า 1.

ด้วย เช่น เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวิ ติศาสตร์ เป็นต้น ดังที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้กาหนดไว้ว่า เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครอง
และการบริหารตามหลักพุทธธรรมและทฤษฏีรัฐศาสตร์สมัยใหม่13
3.2 ด้านการความเป็นพลเมือง (Citizenship)
วิชารัฐศาสตร์สอนและฝึกฝนอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พลเมืองในประเทศหรือสมาชิก
ในสั ง คมได้ ปฏิ บั ติ ต นให้ เป็ น พลเมื อ งที่ ดีแ ละเป็น สมาชิก ที่ ค าดหวั ง ของสั ง คม โดยที่ วิช ารัฐ ศาสตร์ให้
การศึกษาอบรมพลเมืองในด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความมั่นคงในชีวิตและความเอื้ออาทรต่อกั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบั ติตนเป็น พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอัน ได้แก่ 1) มีอิสรภาพ และ
พึ่งตนเองได้ไม่อยู่ภายใต้การครอบงาของระบบอุปถัมภ์ 2) เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตน
ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 3) เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่างจากตน 4) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและเห็นคนเท่า
เทียมกัน มองคนเป็นแนวระนาบไม่ใช่แนวดิ่ง 5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา
ไม่ใช้กาลัง และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย 6) รับผิ ดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ และร่วมปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง นอกจากนี้ รัฐศาสตร์
ยังให้ความรู้ด้านการปกครองและการบริหาร ด้านสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง การแก้ปัญหาและความ
รุนแรงโดยสันติวิธี การสร้างเอกลักลักษณ์อัตลักษณ์ของพลเมืองในชาติ รวมทั้งการที่พลเมืองมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองหรือในเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น พลเมืองมีส่วนสาคัญในการกระตามสิทธิโดยสมัคร
ใจ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ต้องกระทาที่เป็นไปตามกฎหมายกาหนด 14 ยิ่งไปกว่านั้น วิชารัฐศาสตร์ยังตระหนักและ
ให้ความสาคัญการประเมินค่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงของพลเมืองโดยพิจารณาในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ เสถียรภาพของรัฐบาล ความยุติธรรม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และสันติภาพ

3.3 ด้านวิชาชีพ (Profession)
สาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นหลักสูตรที่การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นที่นิยมของผู้เรียนจานวนมาก เฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ในปี
การศึกษา 2557) มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 213.
14 พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ (บัวเมือง), รายงายวิจัย เรือ
่ ง การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, (นครศรีธรรมราช : มจร.วิ
ทยาเขตนครศรีธรรมราช, 2556), หน้า 63.
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จานวน 28 ส่วนงาน มีผู้ สาเร็จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ชารั ฐศาสตร์นี้ มากที่ สุ ดทั้ ง บรรพชิ ตและคฤหั ส ถ์
รวมทั้งสิ้นจานวน 1,707 รูป/คน 15 บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้มีความประสงค์จะประกอบ
อาชีพ หรือ ใช้ ทั ก ษะวิช าชี พ ที่ ต นได้ ศึ ก ษามา ซึ่ ง มี ห น่ วยงานราชการ องค์ ก ารระหว่ างประเทศ และ
หน่วยงานเอกชนรับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์นี้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพ
รับราชการทหาร ตารวจ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนปกครอง
รวมถึงข้าราชการสถานทูตและสถานกงสุล เป็นต้น เนื่องเพราะสาขาวิ ชารัฐศาสตร์นี้มุ่งสอนให้ผู้เรียนมี
องค์ความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร กฎหมาย การมีส่วน
ร่วม ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ขอบเขตการศึกษารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวรัฐ มีขอบเขตแห่งการบูรณาการการศึกษาข้ามศาสตร์ ที่
กว้างขวาง ขอบเขตที่ บูรณาการในการศึ กษาวิชารัฐศาสตร์นั้น สามารถจาแนกออกเป็น สาขาวิชาได้
จานวนหลายสาขาวิชา ในประเทศไทยนิยมศึกษากันใน 3 สาขาย่อย ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง (Politics) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ (Public Administration)16 และในแต่ละสาขาวิชายังจาแนกเป็นวิชา
ย่อยๆ อีกจานวนมาก เช่น ทฤษฎีการเมือง กฎหมายมหาชน การเมืองเปรียบเทียบ พรรคการเมืองและ
กลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ์ ได้แบ่งขอบเขตสาขาวิชารัฐศาสตร์ไว้ ดังนี้17
4.1 ปรัชญาการเมือง (Political philosophy)
หลักการของปรัชญาการเมือง คือ คนทุกคนทาตามค่านิยมที่เขายึดถือ ดังนั้น หลักรัฐศาสตร์
ตั้งแต่สมัยเพลโตจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 จึงสนใจค่านิยมเพื่อเป็นพลเมือที่ดีหรือเป็นรัฐที่ยุติธรรม ปรัชญา
การเมืองพยายามตอบคาถามทางการเมือง เช่น อะไรคือความยุติธรรม อะไรที่ทาให้ได้มาซึ่งอานาจและ
สามารถใช้อานาจได้อย่างชอบธรรม จะลงโทษผู้กบฏต่อรัฐอย่างไร จะจัดสรรทรัพย์สินและสิ่งของที่มีค่าใส
หมู่ พ ลเมื องอย่ างไร ค าตอบเหล่ านี้ เป็ น ค่านิ ย ม จึง น าไปสู่ การถกเถีย งกั น ไม่ มี วัน สิ้น สุ ด คนอาจใช้ ทั้ ง
ข้อเท็จจริงและหลักตรรกะสนับสนุนค่านิยมของตน แต่ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วค่านิยมนี้จะรับรู้ได้ด้วยตนเอง
เท่านั้น ดังนั้น โดยธรรมชาติแล้ว ปรัชญาการเมืองจึงเป็นสาขาของรัฐศาสตร์ที่ มีความเป็นวิทยาศาสตร์
น้อยที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับปทัสถานที่รัฐหรือสังคมควรนาไปใช้ปฏิบัติและพลเมืองควรประพฤติ ตาม
ดูรายละเอียดในหนังสือพิธีประสาทปริญญา ประจาปี 2557/2014 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557) หน้า 163-269.
16 ผศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธร, รัฐศาสตร์, หน้า 18
17 รศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, หลักรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์
จากัด, 2549), หน้า 19-23)
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กระนั้ น หารรัฐศาสตร์ส าขาต่างๆ ไม่มี ค่านิ ยมเหมือ นปรัช ญาการเมือ ง การศึก ษาหรือ การปฏิ บัติ ท าง
การเมืองก็จะหลงทางเพราะไม่มีหลักที่ใช้ตัดสิน เนื่องจากวิ ทยาศาสตร์นั้นหากขาดปรัชญาก็จะไม่รับใช้
ผู้คน แต่จะเป็นนายแทน
4.2 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย (Judical and legal process)
สาขานี้ เป็นสาขาหลัก สาขาหนึ่ งของรัฐศาสตร์ที่มี มาควบคู่กับ ปรัชญาการเมื อง สาขา
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายมุ่งตอบคาถามต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญมีผลกระทบต่อการปฏิบัติของ
รัฐบาลอย่างไร หรือการปฏิบัติของรัฐบาลมีผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไร กฎหมายถูกนาไปบริหาร
แปลความ และบังคับใช้อย่างไร กฎหมายในเรื่องหนึ่ง ๆ ขัดแย้งกันเองหรือไม่ ประชาชนมีสิทธิอะไรตาม
กฎหมายบ้าง หารรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วจะให้ผู้ใดเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างสถาบันบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการได้อย่างไร รัฐบาลและท้องถิ่นจะแบ่งอานาจการตัดสินคดี
กันอย่างไร การตอบคาถามเหล่านี้บางครั้งต้องมองไปให้ไกลกว่าอานาจของสถาบันและความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น อาจต้องมองกิจกรรมของธุรกิจ บริษัทหรือสหภาพแรงงานเป็นกลุ่มผลประโยชน์ การ
บัญญัติกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายมีผลกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มเหล่านั้น การตัดสินคดีของ
ศาลอาจจาแนกตามผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบ หรือจาแนกตามกรณี อาจวิเคราะห์คาพิพากษาว่ายึด
หลักเสรีนิยม อนุรักษ์นิยม การยึดกฎระเบียบหรือต่อต้านกฎระเบียบ ซึ่งอธิบายโดยภูมิหลังทางสังคมและ
การเมืองของผู้พิพากษา หรือให้เป็นเครื่องมือพยากรณ์ทิศทางของคดี การศึกษาในสาขากระบวนการ
ยุติ ธ รรมและกฎหมายของรัฐ ศาสตร์นี้ เป็ น การศึก ษาที่ มี ค วามหมายมากกว่า การศึ ก ษารัฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติและการนากฎหมายไปปฏิบัติของฝ่ายบริหารและตุลาการเป็นอย่างมาก
4.3 กระบวนการบริหาร (Executive process)
สาขานี้สนใจศึกษาผู้นาทางฝ่ายบริหาร เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐที่มองเห็นชัดที่สุด
ดูความรับผิดชอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้อานาจ การขยายอานาจจากที่มีอยู่ การแสดง
บทบาทตามบุคลิกภาพของผู้นา ความทะเยอทะยานและจุดมุ่งหมายของผู้นา ประเด็นปัญหาที่ผู้นาเผชิญ
ภาพพจน์ของผู้นาต่อสาธารณะและต่างประเทศ พรรคการเมืองของผู้นา และตัวแปรทางการบริหารอื่น ๆ
รวมไปถึงระบบราชการซึ่งเป็นกลไกสาคัญทางการบริหาร และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติ ความรับหิดชอบต่อประชาชนระดับล่าง และวิธีการควบคุมหน่วยงานบริหารต่าง ๆ ของผู้นาฝ่าย
บริหาร
4.4 องค์การบริหารและพฤติกรรม (Administrative organization and behavior)
สาขานี้ ศึกษาถึงการบริหารทุก ระดับ สนใจทั้ง องค์การที่เป็ นทางการและไม่เป็นทางการ
รวมทั้ง พฤติกรรม บทบาท ความรับผิดชอบและบุคลิกภาพในการบริหาร เช่น การตัดสินใจที่ เป็นจริง
ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือที่ไม่เกิดผล การแปลความแผนหรือการนาแผนไปปฏิบัติของหน่วยงาน

ระดับต่างๆ เหตุผลที่หน่วยงานหลักไม่ไม่ไ ด้มีอานาตัดสินใจ หรือการที่หน่วยงานหลักไม่รับผิดชอบต่อ
ประชาชน แต่มุ่งรักษาความมั่น คงของตน วิธีการที่ผู้บริหารกระตุ้นเจ้าหน้ าที่ให้มีสานึ กรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ การศึกษาสาขานี้นิยมศึกษาแผนและโครงการต่างๆ เป็นรายกรณี โดยการสัมภาษณ์และศึกษา
เอกสาร การศึกษาองค์การนี้ไม่ได้มีเพียงรัฐบาล แต่ยังรวมไปถึงบริษัท สหภาพแรงงาน มหาวิทยาลัยและ
กลุ่มต่างๆ ที่รวมกันเพื่อทางานให้กับส่วนรวม

4.5 การเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติ (Legistrative politics)
สาขานี้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะว่าการบัญญัติกฎหมายไม่ได้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกาหนดหรือจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติเสมอไป แต่ยังขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติและผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก นอกจากนี้ การออกกฎระเบียบของฝ่าย
นิติบัญญัติ การตั้งคณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการยังมีผ ลต่อการบัญญัติกฎหมายและนโยบายของ
ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ รวมทั้ ง ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ บทบาทของพรรคการเมื อ งและความสั ม พั น ธ์ กั บ รั ฐ บาลหรื อ
ความสัมพันธ์ภายในของสมาชิกสภาที่มีต่อกัน
4.6 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (Political parties and interest group)
เป็นสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์มองว่าฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสถาบันที่มีผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น (conflict of interests) และเป็ น แสดงออกของความต้ อ งการของพรรคการเมื อ งและกลุ่ ม
ผลประโยชน์ กล่าวคือ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เป็นกลุ่มที่มุ่งใช้สภาเป็นเครื่องมือสร้ างความ
ถูกต้อง ตามทฤษฎีกลุ่ม (group theory) นั้น การผ่านกฎหมายของสภาเป็นการแสดงอิทธิพลระหว่าง
กลุ่มต่าง ๆ ที่แข่งขันกัน แต่ละกลุ่มต่างแสวงหาความเปรียบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน ผลประโยชน์
ของกลุ่มเหล่านี้แล่งไดตามลักษณะของผู้นาและสมาชิก รวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้ผลั กดันนโยบายสาธารณะและ
การเข้าถึงผู้มีอานาจตั ดสินใจประเด็น ที่รัฐศาสตร์สนใจ ได้ แก่ ลักษณะการเป็นสมาชิก พรรคการเมือ ง
การเข้าถึงการเมือง อิทธิพลของระบบการเลือกตั้งที่มีต่อนโยบาย บทบาทของพรรคการเมืองในสภา การมี
ฐานนะเสียงข้ างมากหรือข้างน้ อย ผู้สนับ สนุนพรรคการเมื องมาจากคนชนชั้นเดียวกันหรือต่างชนชั้ น
มีนโยบายต่างกันหรือไม่ ลักษณะอาชีพของผู้นาพรรคการเมืองเป็นอย่างไร การเปลี่ยนกลุ่มควบคุมการ
ออกกฎหมายหรือการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไร อิทธิพลที่มีต่อประเด็นต่างๆ นั้นมีแตกต่างกัน
หรือไม่ ในฐานะกลุ่มมีการตัดสินใจอย่างไร การเลือกผู้นา การสรรหาสมาชิกใหม่กระทาอย่างไร หาเงินมา
จากไหน อานาจรวมศูนย์หรือกระจายไปตามลาดับชั้น คาตอบเหล่านี้ต่างกันไปตามการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
รวมถึงความเด่นของรัฐบาลและความคิดของผู้เลือกตั้ง
4.7 การลงคะแนนเสียงและมติมหาชน (Voting and public opinion)

สาขานี้สนใจว่าประชาชนกาลังคิดอะไรอยู่ จึงศึกษาว่ามติมหาชน ทัศนคติและความเชื่อของ
ประชาชนมีผลต่อการกาหนดนโยบายของผู้นาทางการเมืองอย่างไร อะไรที่จูงใจประชาชนไปเลือกตั้ง
ทาไมเขาจึงเลือกเช่นนั้น ผู้เลือกตั้งเลือกนโยบาย บุคลิกภาพของผู้สมัครหรือแสดงความจงรักภักดีต่อพรรค
การเมือง ถ้าผู้เลือกตั้งคิดว่าผู้สมัครกับพรรคการเมืองขัดกันเขาจะเลือกอะไร แนวโน้มการลงคะแนนของผู้
เลือกตั้งสัมพันธ์กับระดับการศึกษาหรือปัจจัยอื่น ๆ อย่างไร เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ รายได้
สถานที่เกิดและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคนใกล้ตัว อะไรที่เป็นตัวอธิบายการเปลี่ยนแปลงความ
จงรั ก กั ก ดี ห รื อ ความตั้ ง ใจที่ มี ต่ อ ผู้ ส มั ค ร อะไรเป็ น ตั ว เปลี่ ย นแปลงมติ ม หาชนในเรื่ อ งส าคั ญ ๆ การ
เปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อการตัดสินใจกาหนดนโยบายหรือไม่ หรือมีผลต่อเรื่องอื่น การเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจของผู้นามีผลต่อมติมหาชนหรือไม่ ความสัมพั นธ์นี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ หากว่าประเด็นปัญ หา
เปลี่ยนไป การศึกษาการลงคะแนนและมติมหาชนในปัจจุบันอาศัยการวิจัยสารวจซึ่งต้องอนุมานจากผู้ตอบ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมด
4.8 การเรี ย นรู้ ท างการเมื อ งและวั ฒ นธรรมการเมื อ ง (Political socialization and
political culture)
สาขานี้อาจต้องการวิจัยสารวจ หากต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการเมืองว่าประชาชนได้ รับ
ความคิดเห็นหรือความเชื่อต่างๆ มาอย่างไร เช่น ได้รับความคิดทางการเมืองมากจากครอบครัว โรงเรียน
วัด เพื่อนสนิท หรือสมาคมวิชาชีพ หรือต้องการทราบว่าแบบแผนการเรียนรู้ทางการเมืองของคนที่มีปัจจัย
ต่างๆ ที่แตกต่างกันนั้นเป็นอย่างไร เช่น อายุ การศึกษา รายได้หรือปัจจัยอื่น ๆ ลักษณะการเรียนรู้และ
ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้จะประกอบกันเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นตั วแปรสาคัญ ที่อธิบายปัญ หา
พื้นฐานต่างๆ ทางการเมือง เช่น ปัจจัยที่ทาให้การเมืองมีเสถียรภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทาง
การเมือง หรือความประพฤติทางการเมืองและศีลธรรมของประชาชน
4.9 การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative politics)
สาขานี้มุ่งนาเอาสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
เช่น อาจศึกษาพรรคการเมืองหรือกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของสังคม 2-3 แห่งเปรียบเทียบกัน
จากนั้นก็สรุปลงความเห็นจากลักษณะเด่น ๆ ที่พบจากการเปรียบเทียบ การศึกษาเปรียบเทียบช่ วยให้
เข้าใจและสามารถระบุลักษณะสากลที่ไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่ได้
4.10 การพัฒนาการเมือง (Political development)
สาขานี้เกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ สอง โดยพัฒ นามาจากการศึกษาเปรียบเที ยบ
การศึกษาเปรียบเทียบระยะแรกศึกษาแต่บริเวณสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก ต่อมามีผู้เชี่ยวชาญรู้
ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาตะวันตกมากขึ้น จึงหันไปศึกษาประเทศอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กาลังพัฒนา
และพั ฒ นาระเบี ย บวิธี ก ารศึ ก ษาเชิ งเปรีย บเที ย บขึ้ น มา ต่ อ มาจึ ง พั ฒ นามาเป็ น การศึ ก ษาการพั ฒ นา

การเมือ ง ซึ่ งสนใจผลกระทบของความเป็นเมื องและการพั ฒ นาเศรษฐกิจที่ มีต่อสถาบัน การเมื องและ
พฤติกรรมการเมือง ความสัมพั นธ์ของระดับการรู้หนัง สือ การศึกษา และวัฒ นธรรมทางการเมื องกั บ
พฤติกรรมของประชาชนและสถาบันการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา ตลอดจนเอกลักษณ์ของชาติที่พัฒนาขึ้นมาแทนความ
จงรักภักดีด้านอื่น ได้แก่ ความจงรักภักดีที่มีต่อครอบครัว วงษ์วาร หมู่บ้าน ชนเผ่า ศาสนาและเชื้อชาติ
การศึกษาประเทศที่กาลังพัฒนาเหล่านี้ทาให้รู้ว่าสถาบันหรือความคิดประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที
ตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทุกสังคมอยู่ในกระบวนการพัฒนาการเมืองที่มีขั้นตอนการพัฒนาแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การยึดมั่นเอกลักษณ์ของชาติ ความสามารถของสถาบันการเมืองที่จะสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน การทาให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมและกากับการทาหน้าที่ของรัฐ
4.11 การเมืองและองค์การระหว่างประเทศ (International politics and organization)
การศึกษารัฐศาสตร์สาขานี้พัฒนามาอย่างยาวนาน เพราะสงครามและสันติภาพมีอยู่ควบคู่
กับมนุษ ย์และเป็นสิ่งที่มองเห็ นชัดที่สุดเพื่ อความอยู่รอดของรัฐ สาขานี้สนใจศึ กษาการจัดสรรอานาจ
ระหว่างประเทศ เหตุ การณ์ ที่น าไปสู่ก ารสร้างดุลแห่ง อานาจหรือ ทาลายดุลแห่ง อานาจ กระบวนการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่าง
กลุ่ม พัน ธมิ ตรและที่ ไม่ ใช่ก ลุ่ม พัน ธมิต ร ความสัม พั นธ์ที่ เกิ ดจากการค้าและการพึ่ ง พาอาศัย กัน ความ
พยายามควบคุมอาวุธ สถาบันระหว่างประเทศที่ทาหน้าที่ส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือกันของนานา
ประเทศ
4.12 ทฤษฎีการเมืองและระเบียบวิธีวิทยา (Political theory and methodology)
สัญ ญาณที่บ่งบอกการเป็ นสาขาศึกษาที่สมบูรณ์อย่างหนึ่ง ก็คือ การเกิดความกังวลต่อ
ปัญหาการพัฒนาทฤษฎี คาว่า “ทฤษฎีการเมือง” (Political theory) ในที่นี้ต่างจาก “ปรัชญาการเมือง”
(Political philosophy) ปรั ช ญาการเมื อ งเป็ น การศึ ก ษาถึ ง ความคิ ด เห็ น ในเชิ ง ปทั ส ถาน แต่ ท ฤษฎี
การเมืองมุ่งพิสูจน์ความจริงใจในเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันหรือหักล้างได้ การพัฒนาทฤษฎีการเมืองและ
ระเบียบวิธีวิทยาของรัฐศาสตร์ได้พัฒนามา 3 แนว คือ แนวทางดังเดิม แนวทางพฤติกรรม และแนวทาง
หลัง พฤติกรรม ปั จจุบันการศึกษารัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ยึดแนวทางหลัง พฤติ กรรม คือ มีทั้ งศึก ษาในเชิ ง
ปรัชญา สถาบัน อานาจ และศึกษาโดยการสังเกตและนับ วัดหรือทดลองพฤติกรรมทางการเมือง เพื่อหา
ข้อสรุปลงความเห็น

5. ระเบียบวิธีการศึกษารัฐศาสตร์
วิธีการศึกษารัฐศาสตร์มีอยู่มากมายหลายแบบ โดยบูรณาการใช้วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์รวมทั้ง
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อมูลทางเอกสารและใช้วิธีการอนุมาน และเมื่อเหตุการณ์ทางการเมือง

และปรากฏการณ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องบูรณาการวิธีการต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เช่น การ
สารวจความคิดเห็นของประชาชน การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา เทคนิคต่างๆทางสถิติ รวมทั้งวิธีการต่างๆ
ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยัง นักรัฐศาสตร์ยัง บูรณาการ
ใช้วิธีศึกษาแนวพฤติกรรมนิยม โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ศึกษาภาวะผู้นา การ
รณรงค์หาเสียง เป็นต้น อีกทั้ง นักรัฐศาสตร์บางพวกได้พัฒนารูปแบบจาลอง (Model) ของกิจกรรมของ
มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ มาช่วยนาในการวิจัยหาความรู้ทางการเมือง 18 สุพจน์ บุญ วิเศษ ได้สรุปและ
จาแนกการบูรณาการระเบียบวิธีศึกษารัฐศาสตร์ตามรูปแบบต่างๆ19 ดังนี้
5.1 แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์แบบเก่า (Traditional Political Science)
แนวทางนี้ มีวิธีก ารศึกษาด้วยกัน หลายแบบ วิธีก ารศึกษาที่เก่ าแก่ที่ สุด คื อ แบบปรัชญา
การเมื อ งคลาสสิ ค (Classical Political Philosophy) ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของปรั ช ญาการเมื อ งแบบ
คลาสสิค คือ การประเมินค่า
5.2 ระเบียบวิธีการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ (Historical Method)
การศึ ก ษารั ฐ ศาสตร์ ใ นช่ ว งแรกนั ก รั ฐ ศาสตร์ เห็ น ว่ า รั ฐ ศาสตร์ นั้ น มี ต้ น ก าเนิ ด มาจาก
ประวั ติศ าสตร์รัฐศาสตร์เป็ น สาขาหนึ่ ง หรื อ ส่ว นหนึ่ ง ของประวัติ ศ าสตร์ ริช าร์ด เจนแสน (Richard
Jensen) กล่ า วว่ า “ประวั ติ ศาสตร์นั้ น ก็ คื อ การเมื องในอดี ต ส่ วนรัฐ ศาสตร์นั้ น ก็คื อ ประวัติ ศ าสตร์ ใน
ปัจจุบัน” แนวทางการศึกษาแบบประวัติศาสตร์เป็นแนวทางการศึกษาที่แพร่หลายในศตวรรษที่แล้ว และ
ยังคงเป็นแนวทางที่ใช้กันอยู่มากปัจจุบัน
5.3 ระเบียบวิธีศึกษาแบบกฎหมาย (Legalistic Method)
นั ก รั ฐ ศาสตร์ มี ค วามเห็ น ว่ า แนวทางการศึ ก ษาแบบกฎหมายนั้ น เป็ น การปรั บ ปรุ ง หรื อ
พัฒนาขึ้นมาจากแนวทางศึกษาแบบประวัติศาสตร์ ทาให้เห็นขอบเขตของวิชาประวัติศาสตร์และวิชา
รัฐศาสตร์อย่างชัดเจน การใช้ แนวทางการศึกษาแบบกฎหมายนั้นนักรัฐศาสตร์ไม่จาเป็นต้องจากัดตัวเอง
เฉพาะแต่ในเรื่องของระบบกฎหมายแค่นั้น แต่ยังสามารถที่จะศึกษาด้านกฎหมายและด้านรัฐธรรมนูญของ
สภาบันการเมืองทุกสถาบัน
5.4 ระเบียบวิธีศึกษาแบบวิเคราะห์สถาบัน (Institutional Analysis)
นักรัฐศาสตร์ได้ตระหนักว่าการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่มากกว่าประมวลกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
จึงมีการเปลี่ยนแปลงจุดเน้นในการศึกษาขึ้น มีการพูดถึงการเมืองตามความเป็นจริง นักรัฐศาสตร์เห็นว่า
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จะศึกษาความเป็นจริงทางการเมืองได้จัดเจนที่สุดก็คือการศึกษาจากสถาบันการเมือง จึงให้ความสาคัญต่อ
สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการเป็นอย่างมาก
5.5 ระเบียบศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioralism)
แนวทางศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม เป็นการศึกษาการเมืองแบบวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ศึกษาเชิง
พฤติกรรมนิยมส่วนใหญ่จะยึดถือแนวความคิดปัจเจกบุคคลนิยม จะเน้นความสาคัญ ของพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลโดยถือว่าเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของรัฐศาสตร์ จึงศึกษาในเรื่องของทัศนคติ บุคลิกภาพ
และกิจกรรมต่างๆ
5.6 แนวทางการศึกษายุคหลังพฤติกรรมนิยม (Post-behavioralism)
การศึ ก ษารัฐ ศาสตร์ ในยุ ค หลั ง ใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ากขึ้ น มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ ง
ทาการศึกษาเชิงประจักษ์ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจาการสังเกตการณ์และวิธีการปริมาณ แนวความคิดของ
นักรัฐศาสตร์ ยุคหลังพฤติกรรมนิยมมีส่วนผลักดันรัฐศาสตร์ไปในทิศทางที่จะทาให้วิชารัฐศาสตร์กลายเป็น
นโยบายศาสตร์ (Policy Science) นักรัฐศาสตร์มุ่งให้ความสนใจปัญหาในเรื่องนโยบาย ซึ่งเป็นการเลือกที่
สาคัญที่สุด
จากระเบียบวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ดังกล่าว สามารถแสดงเป็นแผนภาพระเบียบวิธีการศึกษา
รัฐศาสตร์ตามแผนภาพข้างล่างนี้

แนวทางการศึกษา
รัฐศาสตร์
ระเบียบวิธีการศึกษา
แบบประวัติศาสตร์

ระเบียบวิธีการ
ศึกษารัฐศาสตร์
ระเบียบวิธีศึกษาแบบ

ระเบียบศึกษาเชิง
พฤติกรรมนิยม

แผนภาพแสดงการบูรณาการระเบียบวิธีการศึกษารัฐศาสตร์

6. สรุป
รัฐศาสตร์จัดเป็นศาสตร์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ดังคากล่าวที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์
การเมืองหรือสัตว์สังคม รัฐศาสตร์จึงต้องนาองค์ความรู้จากแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ จากศาสตร์อื่นๆ มา
บูรณาการเข้ากับบริบทแห่งศาสตร์ของตน อาทิ แนวคิดปฎิฐานนิยม (Positivism) แนวคิดคตินิยมแนว
การตี ค วาม (Interpretivism) แนวคิ ด พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioralism) แนวคิ ด โครงสร้ า งนิ ย ม
(Structuralism) แนวคิ ด หลั งโครงสร้า งนิ ย ม (Post-structuralism) แนวคิ ด สั จ นิ ย ม (Realism) และ
แนวคิดพหุนิยม (Pluralism) อีกทั้งได้นาองค์ความรู้และระเบียบวิธี การศึกษาหรือวิธีวิทยาจากศาสตร์
ต่างๆ มาเป็น บริบ บหรือใช้ศึกษาในศาสตร์ของตน อาทิ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา และศาสตร์อื่นๆ การบูรณาการข้ามศาสตร์ดังกล่าวจึง
ทาให้รัฐศาสตร์มีองค์ความรู้หรือทฤษฏีที่หลากหลาย สามรถที่จะศึกษาวิเคราะห์หรือตีความรัฐศาสตร์ให้
ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความสนใจในมิติทางการเมืองและทางสังคมของ
มนุษย์ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ได้อย่างครบถ้วน

************************

บรรณานุกรม
กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาส, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ หน่ายที่ 1-9,
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์รศ.ดร. , หลักรัฐศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ (บัวเมือง), รายงายวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช : มจร.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช, 2556.
_____. ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์, นครศรีธรรมราช : มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 2555.
บูฆ อรี ยีห มะ ดร., ความรู้เ บื้อ งต้น ทางรัฐสาสตร์ , พิม พ์ค รั้ง ที่ 2, กรุง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ์แ ห่ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือนิสิตระดับปริญ ญาตรี ปีการศึกษา 2556, กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
_____, หนั ง สื อ พิ ธี ป ระสาทปริ ญ ญา ประจ าปี 2557/2014 มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ รศ.ดร. , หลักรัฐศาสตร์, พิมพ์ค รั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์ จากัด,
2549.
สุพจน์ บุญวิเศษ ผศ.ดร., หลักรัฐศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.ที.เพรส, 2549.
เอกวิทย์ มณีธร ผศ.ดร. , รัฐศาสตร์,พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.ที.เพรส, 2553.

