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รัฐศาสตร : ศาสตรแหงบูรณาการ
พระมหาปรีดา ขนฺตโิ สภโณ, ดร.
ผูอำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รัฐศาสตรไดหยิบยืมองคความรูมาจากศาสตรสาขาวิชาตางๆ โดยนำองคความรูจาก
ศาสตรเหลานัน้ มาบูรณาการเติมเต็มเขากับศาสตรของตนใหมอี งคความรเู ปนศาสตรทสี่ มบูรณ
จนพัฒนามาเปนศาสตรของตนเอง รัฐศาสตรเปนการศึกษาหาความรคู วามเขาใจเกีย่ วกับการ
เมืองการปกครอง อำนาจและการบริหารอำนาจ ซึง่ เปนความรทู ไี่ ดรวบรวมไวอยางเปนระบบ
โดยผานกระบวนการการวิเคราะหองคความรูและประสบการณจากนักปรัชญา นักรัฐศาสตร
นักการเมือง รวมทัง้ นักเขียนนักคิดทางดานสังคมและการเมือง โดยนำแนวคิดและทฤษฏีมาจาก
ศาสตรตา งๆ เชน เศรษฐศาสตร นิตศิ าสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา เปนตน มาบูรณาการใหเปน
ศาสตรทบี่ ริบรู ณสมบูรณซงึ่ มีบริบททีน่ า สนใจ ดังนี้

๑. ความหมายของรัฐศาสตร
รัฐศาสตร มาจากคำภาษาอังกฤษวา Political Science ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษา
กรีก วา Polis แปลวา เมือง ดังนัน้ รัฐศาสตรจงึ เปนการศึกษาวิชาวาดวยการเมืองโดยใชศาสตร
หรือวิชาการเขามาวิเคราะห มีนกั วิชาการหลายทานไดใหความหมายของรัฐศาสตรในบริบทที่
แตกตางกัน ดังนี้
บลันชลี (Bluntschli) กลาววา รัฐศาสตร คือ ศาสตรทเี่ กีย่ วของกับรัฐ โดยพยายามที่
จะทำความเขาใจใหลกึ ซึง้ ในแงมมุ ตางๆ ทัง้ ในแงของเงือ่ นไขพืน้ ฐานของรัฐ ธรรมชาติทสี่ ำคัญ
ของรัฐ และพัฒนาการของรัฐ๑
๑

Bluntschli, อางใน ดร.บูฆอรี ยีหมะ, ความรเู บือ้ งตนทางรัฐสาสตร, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หนา ๑.
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ชารเลส ไฮเนแมน (Charles Hyneman) กลาววา รัฐศาสตร คือ ภารกิจของรัฐทีเ่ ปน
หัวใจของการปกครอง โดยใชอำนาจปกครองดวยกฎหมาย อีกทัง้ รัฐศาสตรยงั เปนการศึกษาเกีย่ ว
กับปรากฏการณหรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เปนบริบทแวดลอมศูนยกลางของอำนาจการปกครอง๒
เดวิด อีสตัน (David Easton) กลาววา รัฐศาสตร เปนการศึกษาทีว่ า ดวยการกำหนด
คุณคาใหแกสงั คม ซึง่ การกำหนดดังกลาวเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป๓
จอรจ แคทลิน (George Catlin) กลาววา รัฐศาสตร เปนศาสตรทวี่ า ดวยรัฐ จัดเปน
สาขาหนึง่ ของสังคมศาสตรทมี่ งุ ใหความสนใจในเรือ่ งของทฤษฏี การจัดองคการการเมืองการ
ปกครอง และวิธดี ำเนินการตางๆของรัฐ๔
กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาส กลาววา รัฐศาสตรเปนวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ ว
กับรัฐ (State) การเมือง (Politics) และการปกครอง (Government)๕
โกวิท วงศสรุ วัฒน กลาววา รัฐศาสตรเปนวิชาการสาขาหนึง่ ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งของรัฐ (State)
โดยเนนในเรือ่ งของรัฐบาล (Government) อยางกวางขวางและเปนระบบ ซึง่ มีเรือ่ งทีม่ าของ
ระบอบการเมืองตางๆ อันจำตองศึกษาโครงสราง หนาที่ และสถาบันทางการเมืองในระบอบ
การเมือง (Political Regime) นัน้ ๆ ดวย๖

๒

Charles Hyneman, อางใน ผศ.ดร.เอกวิทย มณีธร, รัฐศาสตร,พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
หางหนุ สวนจำกัด เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๕๓), หนา ๗.
๓
David Easton, อางใน ผศ.ดร.สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหนุ สวน
จำกัด เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๙), หนา ๑๓.
๔
George Catlin, อางใน ดร.บูฆอรี ยีหมะ, ความรเู บือ้ งตนทางรัฐสาสตร, หนา ๑.
๕
กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาส , เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
หนายที่ ๑-๙, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖) หนา ๑๐.
๖
รศ.ดร.โกวิท วงศสุรวัฒน, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ป.ป.)
หนา ๙.

รัฐศาสตร : ศาสตรแหงการบูรณาการ

439

จรูญ สุภาพ กลาววา รัฐศาสตรเปนศาสตรทวี่ า ดวยรัฐ ซึง่ จัดวาเปนสาขาหนึง่ ของวิชา
สังคมศาสตรทกี่ ลาวถึงทฤษฏี การจัดองคการการเมืองการปกครอง รัฐบาล และวิธกี ารดำเนิน
การตางๆ ของรัฐ๗
ณัชชาภัทร อนุ ตรงจิตร กลาววา รัฐศาสตร คือ วิทยาศาสตรของการเมือง (Science of
politics)๘
สุพจน บุญวิเศษ กลาววา รัฐศาสตรเปนการศึกษาเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการควบคุม (Control)
เกีย่ วกับอิทธิพล (Influence) เกีย่ วกับอำนาจ (Power) หรือสิทธิอำนาจ (Authority) โดยเฉพาะ
ในระดับทีเ่ กีย่ วกับรัฐ๙
เอกวิทย มณีธร กลาววา รัฐศาสตร (Political Science) เปนวิทยาการทีว่ า ดวยการ
เมืองการปกครอง บริหารจัดการรัฐ การใชอำนาจ เพือ่ ใหประชาชนทีเ่ ปนสมาชิกของสังคม มี
วิถชี วี ติ และดำเนินกิจกรรมตางๆ ไปดวยความเรียบรอย มีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนระบบ
หรือศาสตรนนั่ เอง๑๐
สรุปวา รัฐศาสตร เปนศาสตรหนึง่ ทางสังคมทีบ่ รู ณาการองคความรทู เี่ กีย่ วของกับรัฐและ
การเมืองการปกครอง ทีม่ งุ ศึกษาอยางเปนระบบเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีอำนาจและการกระทำ
ทางการเมืองรวมทัง้ อธิบายและวิเคราะหถงึ ระบบและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองและ
วิธกี ารจัดการตางๆ ของรัฐอยางมีระบบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

๗

จรูญ สุภาพ อางใน ผศ.ดร.สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด
เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๙), หนา ๑๓.
๘
ณัชชาภัทร อนุ ตรงจิตร, รัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗),
หนา ๓
๙
ผศ.ดร.สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๙),
หนา ๑๓-๑๔.
๑๐
ผศ.ดร.เอกวิทย มณีธร, รัฐศาสตร, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หางหนุ สวนจำกัด เอ็ม.ที.เพรส,
๒๕๕๓), หนา ๗-๘.
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๒. ธรรมชาติของรัฐศาสตร
รัฐศาสตรมคี วามเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธกนั กับสังคมศาสตร จึงกลาวไดวา รัฐศาสตรเปนสาขา
วิชาหนึง่ ทางสังคมศาสตร เชนเดียวกับสาขาวิชาอืน่ ๆ เชน สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร มานุษย
วิทยา ประวัติศาสตร จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน
ธรรมชาติทมี่ ลี กั ษณะทีเ่ กีย่ วของสัมพันธกนั นี้ จึงทำใหวชิ ารัฐศาสตรมกี ารนำองคความรทู งั้ ดาน
ทฤษฎี การตีความ การวิเคราะห รวมทัง้ วิธกี ารศึกษาของศาสตรนนั้ ๆ มาบูรณาการผูกโยงสัมพันธ
กันกับวิชารัฐศาสตร ซึง่ มีเนือ้ หาหรือบริบทของการศึกษาทางรัฐศาสตรทนี่ ำองคความรหู รือแนว
คิดของศาสตรอนื่ ๆ ทางสังคมศาสตรทหี่ ลากหลายมาบูรณาการกัน เชน ทฤษฏีการเมือง นโยบาย
สาธารณะ การเมืองการปกครองในประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ และการเมืองเปรียบ
เทียบ เปนตน แนวคิดและองคความรรู วมทัง้ วิธกี ารศึกษาในเนือ้ หาดังกลาว ไดบรู ณาการมาจาก
ศาสตรอนื่ ๆ ทีไ่ ดกลาวมาทัง้ สิน้ ธรรมชาติอยางนีจ้ งึ เปนจุดออนของรัฐศาสตรอยางหนึง่ ดังที่
โกวิทย วงศสรุ วัฒน ไดอธิบายในมิตธิ รรมชาติของรัฐศาสตรวา วิชารัฐศาสตรนนั้ ไมมวี ธิ กี ารศึกษา
เปนของตนเอง ดังนัน้ จึงตองเทีย่ วไปหยิบยืมวิธกี ารศึกษาตลอดจนแนวความคิด ความเขาใจ
ของสาขาวิชาอืน่ ๆ มาเปนของตนเอง ซึง่ สิง่ นีเ้ องทีเ่ ปนจุดออนของวิชารัฐศาสตร เพราะการที่
ไปหยิบยืมวิธกี ารของสาขาวิชาอืน่ ๆ มาใชนนั้ ยอมเปนการยากทีจ่ ะพัฒนาวิธกี ารนัน้ ๆใหกา ว
สคู วามสมบูรณได เนือ่ งจากวิธกี ารนัน้ ๆยอมไดรบั การออกแบบมาเพือ่ ใชสำหรับศึกษาวิชานัน้ โดย
เฉพาะ มิใชสรางมาศึกษาเรือ่ งรัฐหรือรัฐบาลโดยเฉพาะแตอยางใด๑๑
แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวา สาขาวิชารัฐศาสตรจะมีจดุ ออนหรือจุดดอยทีน่ ำหรือใชวธิ กี าร
ศึกษาของศาสตรสาขาวิชาอืน่ มาบูรณาการเปนของตนเองเพือ่ สรางทฤษฏี กรอบแนวคิด หรือ
องคความรูตางๆ อันที่จะนำมาอธิบาย วิเคราะหหรือตีความเนื้อหาสาระในมิติของสาขาวิชา
รัฐศาสตร วิธกี ารการบูรณาการนีเ้ องไดกลับกลายเปนจุดแข็งหรือจุดเดนของสาขาวิชารัฐศาสตร
เชนกัน เพราะการทีบ่ รู ณาการหรือการประยุกตใชศาสตรในสาขาวิชาตางๆ จะกอใหเกิดองค
ความรหู รือทฤษฏีหรือวิธกี ารศึกษาทีห่ ลากหลาย สามารถทีจ่ ะอธิบายวิเคราะหหรือตีความรัฐ
ศาสตรในหลายมิติ และเปนการปองกันการเขาขางหรืออคติในศาสตรของตน เนือ่ งเพราะสาขา
๑๑

รศ.ดร.โกวิท วงศสรุ วัฒน, หลักรัฐศาสตร, หนา ๓.
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วิชารัฐศาสตรนนั้ มีทฤษฏีและองคความรทู หี่ ลากหลาย การเลือกวิธที จี่ ะศึกษาจึงตองอาศัยศาสตร
ในสาขาวิชาอืน่ ๆ หรือตองบูรณาการขามศาสตรเพือ่ ความถูกตรงตามหลักวิชา ดังแผนภาพแสดง
การบูรณาการธรรมชาติของวิชารัฐศาสตรดงั นี้

แผนภาพแสดงการบูรณาการศาสตรตา งๆ ของวิชารัฐศาสตร

ในปจจุบนั สาขาวิชารัฐศาสตร ไดบรู ณาการโดยใชระเบียบวิธกี ารศึกษาทางวิทยาศาสตร
มากขึน้ โดยศึกษาขอมูลเพือ่ การวิเคราะห ทัง้ ขอมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ ไดแก เอกสารทางประวัติ
ศาสตร บันทึกของทางราชการ จดหมายเหตุ บทความทางวิชาการ การวิจยั เชิงสำรวจ การ
วิเคราะหเชิงสถิติ ศึกษาเฉพาะกรณี และการสรางรูปแบบจำลอง๑๒ โดยกำหนดมงุ เนนการศึกษา
และการคนควาเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ปนประเด็นทางสังคมซึง่ ประชาชนสวนใหญใหความสนใจ และสนใจ
๑๒

ดร.พระมหาปรีดา บัวเมือง, ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร, (นครศรีธรรมราช : มจร.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช, ๒๕๕๕), หนา ๑.
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ศึกษาเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ปนรูปธรรม อาทิ นโยบายสาธารณะ ความมัน่ คงและการกอการราย ความ
สัมพันธระหวางประเทศ การเมืองเปรียบเทียบ การหาเสียงเลือกตัง้ การเมืองในประเทศ การ
บริหารงานภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ กลมุ กดดันและกลมุ ผลประโยชนตา งๆ การเคลือ่ น
ไหวทางการเมือง พรรคการเมือง การปฏิรปู สังคม

๓. ความสำคัญของรัฐศาสตร
รัฐศาสตรเกีย่ วของกับการดำเนินชีวติ หรือวิถชี วี ติ ของมนุษย ดังคำกลาวของ อาริสโตเติล
ทีว่ า มนุษยเปนสัตวการเมืองหรือมนุษยเปนสัตวสงั คม รัฐศาสตรจงึ มีคณ
ุ คาและความสำคัญตอ
มนุษยเปนอยางยิง่ ทัง้ ในมิตดิ า นความรู ดานความเปนพลเมือง และดานวิชาชีพ ซึง่ ในแตละดาน
มีความสำคัญแหงการบูรณาการ ดังนี้
๓.๑ ดานความรู (Knowledge)
รัฐศาสตรใชกระบวนทัศนทางการวิจยั ทางสังคมศาสตรในการแสวงหาองคความรู โดย
ใชหลักการ (Approaches) แนวคิดปฎิฐานนิยม (Positivism) แนวคิดคตินยิ มแนวการตีความ
(Interpretivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behavioralism) แนวคิดโครงสรางนิยม (Structuralism) แนวคิดหลังโครงสรางนิยม (Post-structuralism) แนวคิดสัจนิยม (Realism) และ แนว
คิดพหุนยิ ม (Pluralism) นอกจากนี้ รัฐศาสตรยงั ใชวธิ วี ทิ ยาหรือระเบียบวิธกี ารศึกษาทางวิทยา
ศาสตรมาศึกษาวิเคราะหขอ มูลเพือ่ ทวนสอบความตรงและความเชือ่ ถือทางวิชาการ โดยใชเครือ่ ง
มือในการศึกษา เชน เอกสารวิชาการ การวิจยั เชิงสำรวจ การวิเคราะหเชิงสถิติ เปนตน วิชา
รัฐศาสตรจงึ ใหความรคู วามเขาใจในศาสตรตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับมนุษยมากมาย อีกทัง้ มีเนือ้ หา
ครอบคลุมองคความรใู นศาสตรสมัยใหมอกี ดวย เชน เศรษฐศาสตร นิตศิ าสตร ประวัตศิ าสตร
เปนตน ดังทีว่ ตั ถุประสงคของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดกำหนดไววา
เพือ่ ผลิตบัณฑิตใหมคี วามรคู วามเขาใจในหลักการปกครองและการบริหารตามหลักพุทธธรรมและ
ทฤษฏีรฐั ศาสตรสมัยใหม๑๓
๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คมู อื นิสติ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๖, (กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒๑๓.

รัฐศาสตร : ศาสตรแหงการบูรณาการ

443

๓.๒ ดานความเปนพลเมือง (Citizenship)
วิชารัฐศาสตรสอนและฝกฝนอบรมใหความรูความเขาใจแกพลเมืองในประเทศหรือ
สมาชิกในสังคมไดปฏิบตั ติ นใหเปนพลเมืองทีด่ แี ละเปนสมาชิกทีค่ าดหวังของสังคม โดยทีว่ ชิ ารัฐ
ศาสตรใหการศึกษาอบรมพลเมืองในดานการอยรู ว มกันอยางสันติ ความมัน่ คงในชีวติ และความ
เอือ้ อาทรตอกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ การปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันไดแก
(๑) มีอสิ รภาพ และพึง่ ตนเองไดไมอยภู ายใตการครอบงำของระบบอุปถัมภ (๒) เคารพสิทธิของ
ผอู นื่ ไมใชสทิ ธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ (๓) เคารพความแตกตาง มี
ทักษะในการฟงและยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกตางจากตน (๔) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพ
ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของผอู นื่ และเห็นคนเทาเทียมกัน มองคนเปนแนวระนาบไมใชแนวดิง่ (๕)
เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใชกติกาในการแกปญ
 หา ไมใชกำลัง และยอมรับผลของการละเมิด
กฎหมาย (๖) รับผิดชอบตอสังคม ตระหนักวาตนเปนสวนหนึง่ ของสังคม กระตือรือรนทีจ่ ะรับ
ผิดชอบ และรวมปญหาสังคมโดยเริม่ ตนทีต่ นเอง นอกจากนี้ รัฐศาสตรยงั ใหความรดู า นการ
ปกครองและการบริหาร ดานสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง การแกปญ
 หาและความรุนแรงโดย
สันติวธิ ี การสรางเอกลักษณอตั ลักษณของพลเมืองในชาติ รวมทัง้ การทีพ่ ลเมืองมีสว นรวมในทาง
การเมืองหรือในเหตุการณทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ พลเมืองมีสว นสำคัญในการกระทำตามสิทธิโดย
สมัครใจ ซึง่ ไมใชหนาทีต่ อ งกระทำทีเ่ ปนไปตามกฎหมายกำหนด๑๔ ยิง่ ไปกวานัน้ วิชารัฐศาสตร
ยังตระหนักและใหความสำคัญตอการประเมินคาการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐบาลเพือ่ ความมัน่ คงของ
พลเมืองโดยพิจารณาในดานตางๆ ไดแก เสถียรภาพของรัฐบาล ความยุตธิ รรม ความมัง่ คัง่ ทาง
เศรษฐกิจ และสันติภาพ
๓.๓ ดานวิชาชีพ (Profession)
สาขาวิชารัฐศาสตรเปนหลักสูตรทีก่ ารจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทัง้ ในและ
ตางประเทศเปนทีน่ ยิ มของผเู รียนจำนวนมาก เฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔

พระมหาปรีดา ขนฺตโิ สภโณ (บัวเมือง), “การมีสว นรวมเหตุการณปจ จุบนั ในการเมืองไทยของนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”, รายงานวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มจร.วิทยาเขตนคร
ศรีธรรมราช, ๒๕๕๖), หนา ๖๓.
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(ในปการศึกษา ๒๕๕๗) มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตรระดับปริญญาตรีทงั้ สวนกลาง
และสวนภูมภิ าค จำนวน ๒๘ สวนงาน มีผสู ำเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตรนมี้ ากทีส่ ดุ ทัง้
บรรพชิตและคฤหัสถ รวมทัง้ สิน้ จำนวน ๑,๗๐๗ รูป/คน๑๕ บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาในสาขา
วิชานี้มีความประสงคจะประกอบอาชีพหรือใชทักษะวิชาชีพที่ตนไดศึกษามา ซึ่งมีหนวย
งานราชการ องคการระหวางประเทศ และหนวยงานเอกชนรับสมัครผสู ำเร็จการศึกษาในสาขา
วิชารัฐศาสตรนจี้ ำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ อาชีพรับราชการทหาร ตำรวจ ขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิน่ ขาราชการและพนักงานสวนปกครอง รวมถึงขาราชการสถานทูตและสถาน
กงสุล เปนตน เนือ่ งเพราะสาขาวิชารัฐศาสตรนมี้ งุ สอนใหผเู รียนมีองคความรแู ละฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการเมืองการปกครอง การบริหาร กฎหมาย การมีสว นรวม ความเปนพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ

๔. ขอบเขตการศึกษารัฐศาสตร
รัฐศาสตรเปนการศึกษาเรือ่ งราวเกีย่ วกับรัฐ มีขอบเขตแหงการบูรณาการการศึกษาขาม
ศาสตรทกี่ วางขวาง ขอบเขตทีบ่ รู ณาการในการศึกษาวิชารัฐศาสตรนนั้ สามารถจำแนกออกเปน
สาขาวิชาไดหลายสาขาวิชา ในประเทศไทยนิยมศึกษากันใน ๓ สาขายอย ไดแก สาขาวิชาการ
เมืองการปกครอง (Politics) สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations)
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรือบริหารรัฐกิจ (Public Administration)๑๖ และในแตละ
สาขาวิชายังจำแนกเปนวิชายอยๆ อีกจำนวนมาก เชน ทฤษฎีการเมือง กฎหมายมหาชน การ
เมืองเปรียบเทียบ พรรคการเมืองและกลมุ ผลประโยชน เปนตน เรืองวิทย เกษสุวรรณ ไดแบง
ขอบเขตสาขาวิชารัฐศาสตรไว ดังนี๑๗
้
๑๕

ดูรายละเอียดในหนังสือพิธปี ระสาทปริญญา ประจำป ๒๕๕๗/๒๐๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๖๓-๒๖๙.
๑๖
ผศ.ดร.เอกวิทย มณีธร, รัฐศาสตร, หนา ๑๘.
๑๗
รศ.ดร.เรืองวิทย เกษสุวรรณ, หลักรัฐศาสตร, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั บพิธการพิมพ
จำกัด, ๒๕๔๙), หนา ๑๙-๒๓.
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๔.๑ ปรัชญาการเมือง (Political philosophy)
หลักการของปรัชญาการเมือง คือ คนทุกคนทำตามคานิยมทีเ่ ขายึดถือ ดังนัน้ หลักรัฐ
ศาสตรตงั้ แตสมัยเพลโตจนถึงตนศตวรรษที่ ๒๐ จึงสนใจคานิยมเพือ่ เปนพลเมืองทีด่ หี รือเปนรัฐ
ทีย่ ตุ ธิ รรม ปรัชญาการเมืองพยายามตอบคำถามทางการเมือง เชน อะไรคือความยุตธิ รรม อะไร
ทีท่ ำใหไดมาซึง่ อำนาจและสามารถใชอำนาจไดอยางชอบธรรม จะลงโทษผกู บฏตอรัฐอยางไร
จะจัดสรรทรัพยสนิ และสิง่ ของทีม่ คี า ในหมพู ลเมืองอยางไร คำตอบเหลานีเ้ ปนคานิยม จึงนำไป
สกู ารถกเถียงกันไมมวี นั สิน้ สุด คนอาจใชทง้ั ขอเท็จจริงและหลักตรรกะสนับสนุนคานิยมของตน
แตวา เมือ่ ถึงทีส่ ดุ แลวคานิยมนีจ้ ะรับรไู ดดว ยตนเองเทานัน้ ดังนัน้ โดยธรรมชาติแลว ปรัชญา
การเมืองจึงเปนสาขาของรัฐศาสตรที่มีความเปนวิทยาศาสตรนอยที่สุด เพราะเกี่ยวของกับ
ปทัสถานทีร่ ฐั หรือสังคมควรนำไปใชปฏิบตั แิ ละพลเมืองควรประพฤติตาม กระนัน้ หากรัฐศาสตร
สาขาตางๆ ไมมคี า นิยมเหมือนปรัชญาการเมือง การศึกษาหรือการปฏิบตั ทิ างการเมืองก็จะหลง
ทางเพราะไมมหี ลักทีใ่ ชตดั สิน เนือ่ งจากวิทยาศาสตรนนั้ หากขาดปรัชญาก็จะไมรบั ใชผคู น แต
จะเปนนายแทน
๔.๒ กระบวนการยุตธิ รรมและกฎหมาย (Judical and legal process)
สาขานี้เปนสาขาหลัก สาขาหนึ่งของรัฐศาสตรที่มีมาควบคูกับปรัชญาการเมือง
สาขากระบวนการยุตธิ รรมและกฎหมายมงุ ตอบคำถามตางๆ เชน รัฐธรรมนูญมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติของรัฐบาลอยางไร หรือการปฏิบัติของรัฐบาลมีผลกระทบตอรัฐธรรมนูญอยางไร
กฎหมายถูกนำไปบริหารแปลความ และบังคับใชอยางไร กฎหมายในเรือ่ งหนึง่ ๆ ขัดแยงกันเอง
หรือไม ประชาชนมีสทิ ธิอะไรตามกฎหมายบาง หากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดแลวจะให
ผใู ดเปนผตู ดั สินชีข้ าด จะแกปญ
 หาความขัดแยงระหวางสถาบันบริหาร นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละตุลาการ
ไดอยางไร รัฐบาลและทองถิ่นจะแบงอำนาจการตัดสินคดีกันอยางไร การตอบคำถามเหลานี้
บางครัง้ ตองมองไปใหไกลกวาอำนาจของสถาบันและความเปนมาทางประวัตศิ าสตร เชน อาจ
ตองมองกิจกรรมของธุรกิจ บริษทั หรือสหภาพแรงงานเปนกลมุ ผลประโยชน การบัญญัตกิ ฎหมาย
และการบังคับใชกฎหมายมีผลกระทบผลประโยชนของกลมุ เหลานัน้ การตัดสินคดีของศาลอาจ
จำแนกตามผลประโยชนทไี่ ดรบั ผลกระทบ หรือจำแนกตามกรณี อาจวิเคราะหคำพิพากษาวา
ยึดหลักเสรีนยิ ม อนุรกั ษนยิ ม การยึดกฎระเบียบหรือตอตานกฎระเบียบ ซึง่ อธิบายโดยภูมหิ ลัง
ทางสังคมและการเมืองของผพู พิ ากษา หรือใชเปนเครือ่ งมือพยากรณทศิ ทางของคดี การศึกษา
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ในสาขากระบวนการยุตธิ รรมและกฎหมายของรัฐศาสตรนี้ เปนการศึกษาทีม่ คี วามหมายมากกวา
การศึกษารัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตแิ ละการนำกฎหมายไปปฏิบตั ขิ องฝายบริหารและตุลาการ
เปนอยางมาก
๔.๓ กระบวนการบริหาร (Executive process)
สาขานีส้ นใจศึกษาผนู ำทางฝายบริหาร เพราะถือวาเปนสัญลักษณของรัฐทีม่ องเห็นชัด
ทีส่ ดุ ดูความรับผิดชอบทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ การใชอำนาจ การขยายอำนาจจาก
ทีม่ อี ยู การแสดงบทบาทตามบุคลิกภาพของผนู ำ ความทะเยอทะยานและจุดมงุ หมายของผนู ำ
ประเด็นปญหาทีผ่ นู ำเผชิญ ภาพพจนของผนู ำตอสาธารณะและตางประเทศ พรรคการเมืองของ
ผนู ำ และตัวแปรทางการบริหารอืน่ ๆ รวมไปถึงระบบราชการซึง่ เปนกลไกสำคัญทางการบริหาร
ั ญัติ ความรับผิดชอบตอประชาชนระดับลาง
และความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับฝายนิตบิ ญ
และวิธกี ารควบคุมหนวยงานบริหารตาง ๆ ของผนู ำฝายบริหาร
๔.๔ องคการบริหารและพฤติกรรม (Administrative organization and
behavior)
สาขานีศ้ กึ ษาถึงการบริหารทุกระดับ สนใจทัง้ องคการทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ
รวมทัง้ พฤติกรรม บทบาท ความรับผิดชอบและบุคลิกภาพในการบริหาร เชน การตัดสินใจที่
เปนจริงผลลัพธที่ไมเปนไปตามแผนหรือที่ไมเกิดผล การแปลความแผน หรือการนำแผนไป
ปฏิบัติของหนวยงานระดับตางๆ เหตุผลที่หนวยงานหลักไมไดมีอำนาจการตัดสินใจ หรือการ
ทีห่ นวยงานหลักไมรบั ผิดชอบตอประชาชน แตมงุ รักษาความมัน่ คงของตน วิธกี ารทีผ่ บู ริหาร
กระตนุ เจาหนาทีใ่ หมสี ำนึกรับผิดชอบตอสาธารณะ การศึกษาสาขานีน้ ยิ มศึกษาแผนและโครงการ
ตางๆ เปนรายกรณี โดยการสัมภาษณและศึกษาเอกสาร การศึกษาองคการนีไ้ มไดมเี พียงรัฐบาล
แตยงั รวมไปถึงบริษทั สหภาพแรงงาน มหาวิทยาลัยและกลมุ ตางๆ ทีร่ วมกันเพือ่ ทำงานใหกบั
สวนรวม
๔.๕ การเมืองของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ (Legistrative politics)
สาขานีศ้ กึ ษาพฤติกรรมทางการเมืองของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ เพราะวาการบัญญัตกิ ฎหมาย
ไมไดเปนไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดหรือจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติเสมอไป แตยังขึ้นอยูกับ
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ผลประโยชนของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละผลประโยชนของผทู เี่ กีย่ วของภายนอก นอกจากนี้
การออกกฎระเบียบของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ การตัง้ คณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการยังมีผลตอ
การบัญญัตกิ ฎหมายและนโยบายของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ รวมทัง้ ยังขึน้ อยกู บั บทบาทของพรรคการ
เมืองและความสัมพันธกบั รัฐบาลหรือความสัมพันธภายในของสมาชิกสภาทีม่ ตี อ กัน
๔.๖ พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน (Political parties and interest
group)
เปนสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร นักรัฐศาสตรมองวาฝายนิติบัญญัติเปนสถาบันที่มี
ผลประโยชนทบั ซอน (conflict of interests) และเปนการแสดงออกของความตองการของพรรค
การเมืองและกลมุ ผลประโยชน กลาวคือ พรรคการเมืองและกลมุ ผลประโยชนเปนกลมุ ทีม่ งุ ใช
สภาเปนเครือ่ งมือสรางความถูกตอง ตามทฤษฎีกลมุ (group theory) นัน้ การผานกฎหมาย
ของสภาเปนการแสดงอิทธิพลระหวางกลมุ ตาง ๆ ทีแ่ ขงขันกัน แตละกลมุ ตางแสวงหาความ
ไดเปรียบเพือ่ ปกปองผลประโยชนของตน ผลประโยชนของกลมุ เหลานีแ้ บงไดตามลักษณะของ
ผูนำและสมาชิก รวมทั้งกลยุทธที่ใชผลักดันนโยบายสาธารณะและการเขาถึงผูมีอำนาจ
ตัดสินใจประเด็นที่รัฐศาสตรสนใจ ไดแก ลักษณะการเปนสมาชิกพรรคการเมือง การเขาถึง
การเมือง อิทธิพลของระบบการเลือกตัง้ ทีม่ ตี อ นโยบาย บทบาทของพรรคการเมืองในสภา การ
มีฐานคะแนนเสียงขางมากหรือขางนอย ผสู นับสนุนพรรคการเมืองมาจากคนชนชัน้ เดียวกันหรือ
ตางชนชัน้ มีนโยบายตางกันหรือไม ลักษณะอาชีพของผนู ำพรรคการเมืองเปนอยางไร การเปลีย่ น
กลมุ ควบคุมการออกกฎหมายหรือการบริหารนัน้ ขึน้ อยกู บั เงือ่ นไขอะไร อิทธิพลทีม่ ตี อ ประเด็น
ตางๆ นั้นมีแตกตางกันหรือไม ในฐานะกลุมมีการตัดสินใจอยางไร การเลือกผูนำ การ
สรรหาสมาชิกใหมกระทำอยางไร หาเงินมาจากไหน อำนาจรวมศูนยหรือกระจายไปตามลำดับ
ชั้น คำตอบเหลานี้ตางกันไปตามการเลือกตั้งแตละครั้ง รวมถึงความเดนของรัฐบาลและ
ความคิดของผเู ลือกตัง้
๔.๗ การลงคะแนนเสียงและมติมหาชน (Voting and public opinion)
สาขานีส้ นใจวาประชาชนกำลังคิดอะไรอยู จึงศึกษาวามติมหาชน ทัศนคติและความเชือ่
ของประชาชนมีผลตอการกำหนดนโยบายของผนู ำทางการเมืองอยางไร อะไรทีจ่ งู ใจประชาชน
ไปเลือกตัง้ ทำไมเขาจึงเลือกเชนนัน้ ผเู ลือกตัง้ เลือกนโยบาย บุคลิกภาพของผสู มัครหรือแสดง
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ความจงรักภักดีตอ พรรคการเมือง ถาผเู ลือกตัง้ คิดวาผสู มัครกับพรรคการเมืองขัดกันเขาจะเลือก
อะไร แนวโนมการลงคะแนนของผเู ลือกตัง้ สัมพันธกบั ระดับการศึกษาหรือปจจัยอืน่ ๆ อยางไร
เชน อายุ เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อาชีพ รายได สถานทีเ่ กิดความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คนใกลตวั อะไรทีเ่ ปนตัวอธิบายการเปลีย่ นแปลงความจงรักกักดีหรือความตัง้ ใจทีม่ ตี อ ผสู มัคร
อะไรเปนตัวเปลี่ยนแปลงมติมหาชนในเรื่องสำคัญๆ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอการตัดสินใจ
กำหนดนโยบายหรือไม หรือมีผลตอเรือ่ งอืน่ การเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจของผนู ำมีผลตอมติ
มหาชนหรือไม ความสัมพันธนจี้ ะเปลีย่ นไปหรือไม หากวาประเด็นปญหาเปลีย่ นไป การศึกษา
การลงคะแนนและมติมหาชนในปจจุบนั อาศัยการวิจยั สำรวจซึง่ ตองอนุมานจากผตู อบทีเ่ ปนกลมุ
ตัวอยางเพือ่ เปนตัวแทนประชากรทัง้ หมด
๔.๘ การเรียนรทู างการเมืองและวัฒนธรรมการเมือง (Political socialization and
political culture)
สาขานีอ้ าจตองการวิจยั สำรวจ หากตองการศึกษาถึงพฤติกรรมการเมืองวาประชาชน
ไดรบั ความคิดเห็นหรือความเชือ่ ตางๆ มาอยางไร เชน ไดรบั ความคิดทางการเมืองมาจากครอบ
ครัว โรงเรียน วัด เพือ่ นสนิท หรือสมาคมวิชาชีพ หรือตองการทราบวาแบบแผนการเรียนรู
ทางการเมืองของคนทีม่ ปี จ จัยตางๆ ทีแ่ ตกตางกันนัน้ เปนอยางไร เชน อายุ การศึกษา รายได
หรือปจจัยอืน่ ๆ ลักษณะการเรียนรแู ละความเชือ่ ตางๆ เหลานีจ้ ะประกอบกันเปนวัฒนธรรมทาง
การเมืองซึ่งเปนตัวแปรสำคัญที่อธิบายปญหาพื้นฐานตางๆ ทางการเมือง เชน ปจจัยที่ทำให
การเมืองมีเสถียรภาพหรือไมนนั้ ขึน้ อยกู บั วัฒนธรรมทางการเมือง หรือความประพฤติทางการ
เมืองและศีลธรรมของประชาชน
๔.๙ การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative politics)
สาขานีม้ งุ นำเอาสาขาตาง ๆ ทีก่ ลาวมาแลวนัน้ สรุปเปนกรอบแนวคิดเพือ่ ศึกษาเปรียบ
เทียบ เชน อาจศึกษาพรรคการเมืองหรือกระบวนการเรียนรทู างการเมืองของสังคม ๒-๓ แหง
เปรียบเทียบกัน จากนัน้ ก็สรุปลงความเห็นจากลักษณะเดน ๆ ทีพ่ บจากการเปรียบเทียบ การ
ศึกษาเปรียบเทียบชวยใหเขาใจและสามารถระบุลกั ษณะสากลทีไ่ มขนึ้ กับเวลาและสถานทีไ่ ด
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๔.๑๐ การพัฒนาการเมือง (Political development)
สาขานีเ้ กิดขึน้ ชวงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง โดยพัฒนามาจากการศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาเปรียบเทียบระยะแรกศึกษาแตบริเวณสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก ตอมามีผเู ชีย่ ว
ชาญรภู าษาอืน่ ทีไ่ มใชภาษาตะวันตกมากขึน้ จึงหันไปศึกษาประเทศอืน่ ซึง่ สวนใหญเปนประเทศ
ทีก่ ำลังพัฒนา และพัฒนาระเบียบวิธกี ารศึกษาเชิงเปรียบเทียบขึน้ มา ตอมาจึงพัฒนามาเปนการ
ศึกษาการพัฒนาการเมือง ซึง่ สนใจผลกระทบของความเปนเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ ตี อ
สถาบันการเมืองและพฤติกรรมการเมือง ความสัมพันธของระดับการรหู นังสือ การศึกษา และ
วัฒนธรรมทางการเมืองกับพฤติกรรมของประชาชนและสถาบันการเมือง การเปลีย่ นแปลงทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจทีม่ ผี ลตอความแตกตางระหวางกลมุ ชาติพนั ธแุ ละศาสนา ตลอด
จนเอกลักษณของชาติทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาแทนความจงรักภักดีดา นอืน่ ไดแก ความจงรักภักดีทมี่ ตี อ
ครอบครัว วงษวาร หมบู า น ชนเผา ศาสนาและเชือ้ ชาติ การศึกษาประเทศทีก่ ำลังพัฒนาเหลา
นีท้ ำใหรวู า สถาบันหรือความคิดประชาธิปไตยไมไดเกิดขึน้ มาทันที ตามทีเ่ ขียนไวในรัฐธรรมนูญ
แตทกุ สังคมอยใู นกระบวนการพัฒนาการเมืองทีม่ ขี นั้ ตอนการพัฒนาแตกตางกัน ขึน้ อยกู บั ความ
สามารถในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมไปสกู ารมีสว นรวมทาง
การเมือง การยึดมัน่ เอกลักษณของชาติ ความสามารถของสถาบันการเมืองทีจ่ ะสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชน การทำใหประชาชนรสู กึ มีสว นรวมและกำกับการทำหนาทีข่ องรัฐ
๔.๑๑ การเมืองและองคการระหวางประเทศ (International politics and
organization)
การศึกษารัฐศาสตรสาขานีพ้ ฒ
ั นามาอยางยาวนาน เพราะสงครามและสันติภาพมีอยคู วบ
คกู บั มนุษยและเปนสิง่ ทีม่ องเห็นชัดทีส่ ดุ เพือ่ ความอยรู อดของรัฐ สาขานีส้ นใจศึกษาการจัดสรร
อำนาจระหวางประเทศ เหตุการณทนี่ ำไปสกู ารสรางดุลแหงอำนาจหรือทำลายดุลแหงอำนาจ
กระบวนการติดตอสือ่ สารระหวางประเทศ ผลประโยชนรว มกันระหวางประเทศ ความขัดแยง
และความรวมมือระหวางกลมุ พันธมิตรและทีไ่ มใชกลมุ พันธมิตร ความสัมพันธทเี่ กิดจากการคา
และการพึง่ พาอาศัยกัน ความพยายามควบคุมอาวุธ สถาบันระหวางประเทศทีท่ ำหนาทีส่ ง เสริม
สันติภาพและความรวมมือกันของนานาประเทศ
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๔.๑๒ ทฤษฎีการเมืองและระเบียบวิธวี ทิ ยา (Political theory and methodology)
สัญญาณทีบ่ ง บอกการเปนสาขาการศึกษาทีส่ มบูรณอยางหนึง่ ก็คอื การเกิดความกังวล
ตอปญหาการพัฒนาทฤษฎี คำวา “ทฤษฎีการเมือง” (Political theory) ในทีน่ ตี้ า งจาก “ปรัชญา
การเมือง” (Political philosophy) ปรัชญาการเมืองเปนการศึกษาถึงความคิดเห็นในเชิง
ปทัสถาน แตทฤษฎีการเมือง มงุ พิสจู นความจริงใจในเชิงประจักษ เพือ่ ยืนยันหรือหักลางได การ
พัฒนาทฤษฎีการเมืองและระเบียบวิธวี ทิ ยาของรัฐศาสตรไดพฒ
ั นามา ๓ แนวทาง คือ แนวทาง
ดัง้ เดิม แนวทางพฤติกรรม และแนวทางหลังพฤติกรรม ปจจุบนั การศึกษารัฐศาสตรสว นใหญ
ยึดแนวทางหลังพฤติกรรม คือ มีทงั้ ศึกษาในเชิงปรัชญา สถาบัน อำนาจ และศึกษาโดยการ
สังเกตและนับ วัดหรือทดลองพฤติกรรมทางการเมือง เพือ่ หาขอสรุปลงความเห็น

๕. ระเบียบวิธกี ารศึกษารัฐศาสตร
วิธกี ารศึกษารัฐศาสตรมอี ยมู ากมายหลายแบบ โดยบูรณาการใชวธิ วี จิ ยั ทางสังคมศาสตร
รวมทัง้ เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร ใชขอ มูลทางเอกสารและใชวธิ กี ารอนุมาน และเมือ่ เหตุการณ
ทางการเมืองและปรากฏการณทางสังคมเปลีย่ นแปลงไป จึงตองบูรณาการวิธกี ารตางๆ ทาง
สังคมศาสตร เชน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การวิเคราะหขอ มูลเนือ้ หา เทคนิค
ตางๆทางสถิติ รวมทัง้ วิธกี ารตางๆ ในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหทางรัฐศาสตรอยางเปน
ระบบ นอกจากนี้ นักรัฐศาสตรยงั บูรณาการใชวธิ ศี กึ ษาแนวพฤติกรรมนิยม โดยใชวธิ กี ารสังเกต
พฤติกรรมของมนุษย เชน ศึกษาภาวะผนู ำ การรณรงคหาเสียง เปนตน อีกทัง้ นักรัฐศาสตร
บางพวกไดพฒ
ั นารูปแบบจำลอง (Model) ในกิจกรรมของมนุษยในรูปแบบตางๆ มาชวยนำใน
การวิจยั หาความรทู างการเมือง๑๘ สุพจน บุญวิเศษ ไดสรุปและจำแนกการบูรณาการระเบียบ
วิธศี กึ ษารัฐศาสตรตามรูปแบบตางๆ๑๙

๑๘
รศ.ดร.โกวิท วงศสรุ วัฒน, หลักรัฐศาสตร, หนา ๑๗.
๑๙
ผศ.ดร.สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, หนา ๑๖-๑๘.

รัฐศาสตร : ศาสตรแหงการบูรณาการ

451

๕.๑ แนวทางการศึกษารัฐศาสตรแบบเกา (Traditional Political Science)
แนวทางนีม้ วี ธิ กี ารศึกษาดวยกันหลายแบบ วิธกี ารศึกษาทีเ่ กาแกทสี่ ดุ คือ แบบปรัชญา
การเมืองคลาสสิค (Classical Political Philosophy) ลักษณะทีส่ ำคัญของปรัชญาการเมือง
แบบคลาสสิค คือ การประเมินคา
๕.๒ ระเบียบวิธกี ารศึกษาแบบประวัตศิ าสตร (Historical Method)
การศึกษารัฐศาสตรในชวงแรกนักรัฐศาสตรเห็นวา รัฐศาสตรนนั้ มีตน กำเนิดมาจากประวัติ
ศาสตร รัฐศาสตรเปนสาขาหนึง่ หรือสวนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร ริชารด เจนแสน (Richard
Jensen) กลาววา “ประวัตศิ าสตรนนั้ ก็คอื การเมืองในอดีต สวนรัฐศาสตรนนั้ ก็คอื ประวัตศิ าสตร
ในปจจุบนั ” แนวทางการศึกษาแบบประวัตศิ าสตรเปนแนวทางการศึกษาทีแ่ พรหลายในศตวรรษ
ทีแ่ ลว และยังคงเปนแนวทางทีใ่ ชกนั อยมู ากปจจุบนั
๕.๓ ระเบียบวิธศี กึ ษาแบบกฎหมาย (Legalistic Method)
นักรัฐศาสตรมีความเห็นวาแนวทางการศึกษาแบบกฎหมายนั้นเปนการปรับปรุงหรือ
พัฒนาขึน้ มาจากแนวทางการศึกษาแบบประวัตศิ าสตร ทำใหเห็นขอบเขตของวิชาประวัตศิ าสตร
และวิชารัฐศาสตรอยางชัดเจน การใชแนวทางการศึกษาแบบกฎหมายนัน้ นักรัฐศาสตรไมจำเปน
ตองจำกัดตัวเองเฉพาะแตในเรือ่ งของระบบกฎหมายแคนนั้ แตยงั สามารถทีจ่ ะศึกษาดานกฎหมาย
และดานรัฐธรรมนูญของสถาบันการเมืองทุกสถาบัน
๕.๔ ระเบียบวิธศี กึ ษาแบบวิเคราะหสถาบัน (Institutional Analysis)
นั ก รั ฐ ศาสตร ไ ด ต ระหนั ก ว า การเมื อ งนั้ น เป น สิ่ ง ที่ ม ากกว า ประมวลกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ จึงมีการเปลีย่ นแปลงจุดเนนในการศึกษาขึน้ มีการพูดถึงการเมืองตามความเปน
จริง นักรัฐศาสตรเห็นวาจะศึกษาความเปนจริงทางการเมืองไดชดั เจนทีส่ ดุ ก็คอื การศึกษาจาก
สถาบันการเมือง จึงใหความสำคัญตอสถาบันนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร ตุลาการเปนอยางมาก
๕.๕ ระเบียบศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioralism)
แนวทางศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม เปนการศึกษาการเมืองแบบวิทยาศาสตร ผทู ศี่ กึ ษา
เชิงพฤติกรรมนิยมสวนใหญจะยึดถือแนวความคิดปจเจกบุคคลนิยม จะเนนความสำคัญของพฤติ
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กรรมของปจเจกบุคคลโดยถือวาเปนองคประกอบขัน้ พืน้ ฐานของรัฐศาสตร จึงศึกษาในเรือ่ งของ
ทัศนคติ บุคลิกภาพ และกิจกรรมตางๆ
๕.๖ แนวทางการศึกษายุคหลังพฤติกรรมนิยม (Post-behavioralism)
การศึกษารัฐศาสตรในยุคหลังใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมากขึ้น มีความจำเปนที่ตอง
ทำการศึกษาเชิงประจักษ ขอมูลสวนใหญไดมาจากการสังเกตการณและวิธกี ารปริมาณ แนวความ
คิดของนักรัฐศาสตร ยุคหลังพฤติกรรมนิยมมีสว นผลักดันรัฐศาสตรไปในทิศทางทีจ่ ะทำใหวชิ า
รัฐศาสตรกลายเปนนโยบายศาสตร (Policy Science) นักรัฐศาสตร มงุ ใหความสนใจปญหาใน
เรือ่ งนโยบาย ซึง่ เปนการเลือกทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
จากระเบียบวิธกี ารศึกษารัฐศาสตรดงั กลาว สามารถแสดงเปนแผนภาพระเบียบวิธี
การศึกษารัฐศาสตรตามแผนภาพดังนี้

แผนภาพแสดงการบูรณาการระเบียบวิธกี ารศึกษารัฐศาสตร
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๖. บทสรุป
รัฐศาสตรจดั เปนศาสตรทางสังคมทีเ่ กีย่ วของกับวิถชี วี ติ ของมนุษย ดังคำกลาวทีว่ า มนุษย
เปนสัตวการเมืองหรือสัตวสงั คม รัฐศาสตรจงึ ตองนำองคความรจู ากแนวคิดและทฤษฏีตา งๆ จาก
ศาสตรอนื่ ๆ มาบูรณาการเขากับบริบทแหงศาสตรของตน อาทิ แนวคิดปฎิฐานนิยม (Positivism) แนวคิดคตินยิ มแนวการตีความ (Interpretivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behavioralism)
แนวคิดโครงสรางนิยม (Structuralism) แนวคิดหลังโครงสรางนิยม (Post-structuralism) แนว
คิดสัจนิยม (Realism) และ แนวคิดพหุนยิ ม (Pluralism) อีกทัง้ ไดนำองคความรแู ละระเบียบวิธี
การศึกษาหรือวิธีวิทยาจากศาสตรตางๆ มาเปนบริบทหรือใชศึกษาในศาสตรของตน อาทิ
เศรษฐศาสตร ประวัตศิ าสตร นิตศิ าสตร ภูมศิ าสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา และ
ศาสตรอื่นๆ การบูรณาการขามศาสตรดังกลาว จึงทำใหรัฐศาสตรมีองคความรูหรือทฤษฏีที่
หลากหลาย สามารถทีจ่ ะศึกษาวิเคราะหหรือตีความรัฐศาสตรใหครอบคลุมทุกมิติ เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการและความสนใจในมิตทิ างการเมืองและทางสังคมของมนุษยใหบริบรู ณสมบูรณได
อยางครบถวน
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