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รัฐศาสตรไดหยิบยืมองคความรูมาจากศาสตรสาขาวิชาตางๆ โดยนำองคความรูจาก
ศาสตรเหลานัน้ มาบรูณาการเตมิเตม็เขากบัศาสตรของตนใหมอีงคความรเูปนศาสตรทีส่มบรูณ
จนพัฒนามาเปนศาสตรของตนเอง รฐัศาสตรเปนการศึกษาหาความรคูวามเขาใจเก่ียวกับการ
เมอืงการปกครอง อำนาจและการบรหิารอำนาจ ซึง่เปนความรทูีไ่ดรวบรวมไวอยางเปนระบบ
โดยผานกระบวนการการวิเคราะหองคความรูและประสบการณจากนักปรัชญา นักรัฐศาสตร
นกัการเมือง รวมทัง้นกัเขยีนนกัคดิทางดานสงัคมและการเมือง โดยนำแนวคิดและทฤษฏีมาจาก
ศาสตรตางๆ เชน เศรษฐศาสตร นติศิาสตร สงัคมวิทยา จติวทิยา เปนตน มาบรูณาการใหเปน
ศาสตรทีบ่รบิรูณสมบูรณซึง่มบีรบิทท่ีนาสนใจ ดงัน้ี

๑. ความหมายของรัฐศาสตร
รัฐศาสตร มาจากคำภาษาอังกฤษวา Political Science ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษา

กรกี วา Polis แปลวา เมือง ดงันัน้ รฐัศาสตรจงึเปนการศึกษาวชิาวาดวยการเมืองโดยใชศาสตร
หรอืวชิาการเขามาวิเคราะห มนีกัวชิาการหลายทานไดใหความหมายของรัฐศาสตรในบริบทที่
แตกตางกนั ดงันี้

บลนัชล ี(Bluntschli) กลาววา รฐัศาสตร คอื ศาสตรทีเ่กีย่วของกบัรฐั โดยพยายามท่ี
จะทำความเขาใจใหลกึซึง้ในแงมมุตางๆ ทัง้ในแงของเง่ือนไขพ้ืนฐานของรัฐ ธรรมชาตทิีส่ำคญั
ของรัฐ และพฒันาการของรฐั๑

รฐัศาสตร :  ศาสตรแหงบรูณาการ
พระมหาปรีดา  ขนตฺโิสภโณ, ดร.

ผูอำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๑ Bluntschli, อางใน ดร.บฆูอร ี ยหีมะ, ความรเูบือ้งตนทางรัฐสาสตร, พมิพครัง้ที ่๒, (กรงุเทพมหานคร :
โรงพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ม.ป.ป.), หนา ๑.
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ชารเลส ไฮเนแมน (Charles Hyneman) กลาววา รฐัศาสตร คอื ภารกจิของรฐัทีเ่ปน
หวัใจของการปกครอง โดยใชอำนาจปกครองดวยกฎหมาย อกีทัง้รฐัศาสตรยงัเปนการศึกษาเก่ียว
กบัปรากฏการณหรอืสิง่ทีเ่กิดขึน้ เปนบรบิทแวดลอมศนูยกลางของอำนาจการปกครอง๒

เดวดิ อสีตนั (David Easton) กลาววา รฐัศาสตร เปนการศกึษาทีว่าดวยการกำหนด
คณุคาใหแกสงัคม ซึง่การกำหนดดงักลาวเปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป๓

จอรจ แคทลนิ (George Catlin) กลาววา รฐัศาสตร เปนศาสตรทีว่าดวยรฐั จดัเปน
สาขาหน่ึงของสงัคมศาสตรทีม่งุใหความสนใจในเร่ืองของทฤษฏี การจดัองคการการเมืองการ
ปกครอง และวธิดีำเนนิการตางๆของรฐั๔

กระมล ทองธรรมชาต ิและเชาวนะ ไตรมาส กลาววา รฐัศาสตรเปนวชิาทีศ่กึษาเกีย่ว
กบัรฐั (State) การเมือง (Politics) และการปกครอง (Government)๕

โกวทิ วงศสรุวฒัน กลาววา รฐัศาสตรเปนวชิาการสาขาหน่ึง ทีศ่กึษาเร่ืองของรัฐ (State)
โดยเนนในเรือ่งของรฐับาล (Government) อยางกวางขวางและเปนระบบ ซึง่มเีรือ่งทีม่าของ
ระบอบการเมอืงตางๆ อนัจำตองศกึษาโครงสราง หนาที ่และสถาบนัทางการเมืองในระบอบ
การเมอืง (Political Regime) นัน้ๆ ดวย๖

๒ Charles Hyneman,  อางใน  ผศ.ดร.เอกวิทย  มณธีร,  รฐัศาสตร,พมิพครัง้ท่ี  ๒,  (กรงุเทพมหานคร :
หางหนุสวนจำกดั เอม็.ท.ีเพรส, ๒๕๕๓),  หนา  ๗.

๓ David  Easton,  อางใน  ผศ.ดร.สพุจน  บญุวเิศษ,  หลกัรัฐศาสตร, (กรงุเทพมหานคร : หางหนุสวน
จำกดั เอม็.ท.ีเพรส, ๒๕๔๙),  หนา  ๑๓.

๔ George  Catlin,  อางใน  ดร.บฆูอร ี  ยหีมะ, ความรเูบือ้งตนทางรัฐสาสตร, หนา ๑.
๕ กระมล  ทองธรรมชาติ  และเชาวนะ  ไตรมาส ,  เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร

หนายที ่ ๑-๙,  (นนทบรุ ี :  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช,  ๒๕๔๖)  หนา  ๑๐.
๖ รศ.ดร.โกวิท วงศสุรวัฒน, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ป.ป.)

หนา ๙.
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จรญู สภุาพ กลาววา รฐัศาสตรเปนศาสตรทีว่าดวยรัฐ ซึง่จดัวาเปนสาขาหน่ึงของวชิา
สงัคมศาสตรทีก่ลาวถึงทฤษฏี การจัดองคการการเมืองการปกครอง รฐับาล และวิธกีารดำเนนิ
การตางๆ ของรฐั๗

ณชัชาภัทร อนุตรงจิตร กลาววา รฐัศาสตร คอื วทิยาศาสตรของการเมือง (Science of
politics)๘

สพุจน บญุวเิศษ กลาววา รฐัศาสตรเปนการศึกษาเร่ืองราวท่ีเกีย่วกบัการควบคุม (Control)
เก่ียวกับอทิธพิล (Influence) เกีย่วกบัอำนาจ (Power) หรอืสทิธอิำนาจ (Authority) โดยเฉพาะ
ในระดบัทีเ่กีย่วกบัรฐั๙

เอกวทิย มณธีร กลาววา รฐัศาสตร (Political Science) เปนวทิยาการทีว่าดวยการ
เมอืงการปกครอง บรหิารจดัการรัฐ การใชอำนาจ เพือ่ใหประชาชนท่ีเปนสมาชิกของสังคม มี
วถิชีวีติและดำเนินกจิกรรมตางๆ ไปดวยความเรียบรอย มกีารจัดสรรผลประโยชนอยางเปนระบบ
หรอืศาสตรนัน่เอง๑๐

สรปุวา รฐัศาสตร เปนศาสตรหน่ึงทางสงัคมทีบ่รูณาการองคความรทูีเ่กีย่วของกบัรฐัและ
การเมืองการปกครอง ทีม่งุศกึษาอยางเปนระบบเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีอำนาจและการกระทำ
ทางการเมอืงรวมทัง้อธบิายและวเิคราะหถงึระบบและพฤตกิรรมทางการเมอืงการปกครองและ
วธิกีารจดัการตางๆ ของรฐัอยางมรีะบบใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ

๗ จรูญ สุภาพ อางใน ผศ.ดร.สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด
เอม็.ท.ีเพรส, ๒๕๔๙), หนา ๑๓.

๘ ณชัชาภทัร อนุตรงจติร, รฐัศาสตร, (กรงุเทพมหานคร :  สำนกัพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๗),
หนา ๓

๙ ผศ.ดร.สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๙),
หนา ๑๓-๑๔.

๑๐ ผศ.ดร.เอกวทิย มณธีร,  รฐัศาสตร, พมิพครัง้ที ่๒,  (กรงุเทพมหานคร : หางหนุสวนจำกดั เอม็.ท.ีเพรส,
๒๕๕๓), หนา ๗-๘.
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๒. ธรรมชาติของรัฐศาสตร
รฐัศาสตรมคีวามเกีย่วเนือ่งสมัพนัธกนักบัสังคมศาสตร จงึกลาวไดวา รฐัศาสตรเปนสาขา

วชิาหนึง่ทางสงัคมศาสตร เชนเดยีวกบัสาขาวชิาอืน่ๆ เชน สงัคมวิทยา เศรษฐศาสตร มานุษย
วิทยา ประวัติศาสตร จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน
ธรรมชาติทีม่ลีกัษณะท่ีเกีย่วของสัมพนัธกนัน้ี จงึทำใหวชิารัฐศาสตรมกีารนำองคความรทูัง้ดาน
ทฤษฎี การตีความ การวิเคราะห รวมท้ังวธิกีารศึกษาของศาสตรนัน้ๆ มาบรูณาการผูกโยงสัมพนัธ
กนักบัวชิารฐัศาสตร ซึง่มีเนือ้หาหรอืบรบิทของการศกึษาทางรฐัศาสตรทีน่ำองคความรหูรอืแนว
คดิของศาสตรอืน่ๆ ทางสงัคมศาสตรทีห่ลากหลายมาบูรณาการกัน เชน ทฤษฏกีารเมอืง นโยบาย
สาธารณะ การเมืองการปกครองในประเทศ ความสัมพนัธระหวางประเทศ และการเมืองเปรียบ
เทยีบ เปนตน แนวคิดและองคความรรูวมท้ังวธิกีารศึกษาในเน้ือหาดังกลาว ไดบรูณาการมาจาก
ศาสตรอืน่ๆ ทีไ่ดกลาวมาทัง้สิน้ ธรรมชาตอิยางนีจ้งึเปนจดุออนของรฐัศาสตรอยางหนึง่ ดงัที่
โกวทิย วงศสรุวัฒน ไดอธบิายในมติธิรรมชาตขิองรฐัศาสตรวา วชิารฐัศาสตรนัน้ไมมวีธิกีารศกึษา
เปนของตนเอง ดงันัน้ จงึตองเทีย่วไปหยิบยมืวธิกีารศกึษาตลอดจนแนวความคิด ความเขาใจ
ของสาขาวิชาอืน่ๆ มาเปนของตนเอง ซึง่ส่ิงน้ีเองทีเ่ปนจดุออนของวิชารฐัศาสตร เพราะการท่ี
ไปหยิบยมืวธิกีารของสาขาวิชาอืน่ๆ มาใชนัน้ ยอมเปนการยากท่ีจะพฒันาวิธกีารน้ันๆใหกาว
สคูวามสมบรูณได เนือ่งจากวธิกีารนัน้ๆยอมไดรบัการออกแบบมาเพือ่ใชสำหรบัศกึษาวชิานัน้โดย
เฉพาะ มใิชสรางมาศกึษาเรือ่งรฐัหรอืรฐับาลโดยเฉพาะแตอยางใด๑๑

แตอยางไรกต็าม ถงึแมวาสาขาวิชารฐัศาสตรจะมจีดุออนหรอืจดุดอยทีน่ำหรอืใชวธิกีาร
ศกึษาของศาสตรสาขาวชิาอืน่มาบรูณาการเปนของตนเองเพ่ือสรางทฤษฏ ีกรอบแนวคิด หรอื
องคความรูตางๆ อันที่จะนำมาอธิบาย วิเคราะหหรือตีความเน้ือหาสาระในมิติของสาขาวิชา
รฐัศาสตร วธิกีารการบูรณาการน้ีเองไดกลับกลายเปนจดุแขง็หรอืจดุเดนของสาขาวิชารฐัศาสตร
เชนกนั เพราะการทีบ่รูณาการหรอืการประยกุตใชศาสตรในสาขาวชิาตางๆ จะกอใหเกดิองค
ความรหูรอืทฤษฏีหรอืวธิกีารศกึษาทีห่ลากหลาย สามารถท่ีจะอธบิายวเิคราะหหรอืตคีวามรัฐ
ศาสตรในหลายมติ ิและเปนการปองกนัการเขาขางหรอือคตใินศาสตรของตน เน่ืองเพราะสาขา

๑๑ รศ.ดร.โกวทิ  วงศสรุวฒัน, หลกัรฐัศาสตร,  หนา  ๓.
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วชิารฐัศาสตรนัน้มทีฤษฏแีละองคความรทูีห่ลากหลาย การเลือกวธิทีีจ่ะศกึษาจงึตองอาศยัศาสตร
ในสาขาวิชาอ่ืนๆ หรอืตองบูรณาการขามศาสตรเพือ่ความถูกตรงตามหลักวชิา ดงัแผนภาพแสดง
การบรูณาการธรรมชาตขิองวชิารฐัศาสตรดงันี้

แผนภาพแสดงการบรูณาการศาสตรตางๆ ของวชิารฐัศาสตร

ในปจจบุนัสาขาวชิารฐัศาสตร ไดบรูณาการโดยใชระเบยีบวธิกีารศกึษาทางวทิยาศาสตร
มากขึน้ โดยศกึษาขอมลูเพือ่การวเิคราะห ทัง้ขอมลูปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิไดแก เอกสารทางประวตัิ
ศาสตร บนัทกึของทางราชการ จดหมายเหตุ บทความทางวิชาการ การวิจยัเชิงสำรวจ การ
วเิคราะหเชงิสถติ ิศกึษาเฉพาะกรณ ีและการสรางรปูแบบจำลอง๑๒ โดยกำหนดมงุเนนการศกึษา
และการคนควาเฉพาะเร่ืองทีเ่ปนประเด็นทางสงัคมซึง่ประชาชนสวนใหญใหความสนใจ และสนใจ

๑๒ ดร.พระมหาปรีดา  บัวเมือง, ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร, (นครศรีธรรมราช : มจร.วิทยาเขต
นครศรธีรรมราช, ๒๕๕๕),  หนา  ๑.
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ศกึษาเฉพาะเรือ่งทีเ่ปนรปูธรรม อาท ินโยบายสาธารณะ ความมัน่คงและการกอการราย ความ
สมัพนัธระหวางประเทศ การเมืองเปรียบเทียบ การหาเสียงเลือกต้ัง การเมืองในประเทศ การ
บรหิารงานภาครฐั องคกรระหวางประเทศ กลมุกดดนัและกลมุผลประโยชนตางๆ การเคล่ือน
ไหวทางการเมอืง พรรคการเมอืง การปฏริปูสงัคม

๓. ความสำคญัของรฐัศาสตร
รฐัศาสตรเกีย่วของกับการดำเนินชวีติหรือวถิชีวีติของมนุษย ดงัคำกลาวของ อาริสโตเติล

ทีว่า มนษุยเปนสตัวการเมืองหรอืมนษุยเปนสัตวสงัคม รฐัศาสตรจงึมคีณุคาและความสำคญัตอ
มนษุยเปนอยางย่ิงทัง้ในมติดิานความร ูดานความเปนพลเมอืง และดานวชิาชพี ซึง่ในแตละดาน
มคีวามสำคญัแหงการบูรณาการ ดงันี้

๓.๑ ดานความร ู (Knowledge)
 รฐัศาสตรใชกระบวนทศันทางการวจิยัทางสังคมศาสตรในการแสวงหาองคความร ูโดย

ใชหลกัการ (Approaches) แนวคิดปฎิฐานนิยม (Positivism) แนวคิดคตินยิมแนวการตีความ
(Interpretivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behavioralism) แนวคิดโครงสรางนิยม (Structur-
alism) แนวคดิหลงัโครงสรางนยิม (Post-structuralism) แนวคดิสจันิยม (Realism) และ แนว
คดิพหนุยิม (Pluralism) นอกจากนี ้รฐัศาสตรยงัใชวธิวีทิยาหรอืระเบียบวธิกีารศกึษาทางวทิยา
ศาสตรมาศกึษาวิเคราะหขอมลูเพือ่ทวนสอบความตรงและความเชือ่ถือทางวชิาการ โดยใชเครือ่ง
มอืในการศกึษา เชน เอกสารวชิาการ การวจิยัเชงิสำรวจ การวเิคราะหเชงิสถติ ิเปนตน วชิา
รฐัศาสตรจงึใหความรคูวามเขาใจในศาสตรตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบัมนษุยมากมาย อกีทัง้มเีน้ือหา
ครอบคลมุองคความรใูนศาสตรสมยัใหมอกีดวย เชน เศรษฐศาสตร นติศิาสตร ประวตัศิาสตร
เปนตน ดงัทีว่ตัถปุระสงคของหลักสตูรพทุธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารฐัศาสตร ไดกำหนดไววา
เพือ่ผลติบณัฑติใหมคีวามรคูวามเขาใจในหลกัการปกครองและการบรหิารตามหลกัพทุธธรรมและ
ทฤษฏรีฐัศาสตรสมยัใหม๑๓

๑๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  คมูอืนสิติระดับปริญญาตรี  ปการศกึษา  ๒๕๕๖, (กรงุเทพ
มหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๗),  หนา  ๒๑๓.



รฐัศาสตร : ศาสตรแหงการบรูณาการ 443

๓.๒ ดานความเปนพลเมอืง (Citizenship)
วิชารัฐศาสตรสอนและฝกฝนอบรมใหความรูความเขาใจแกพลเมืองในประเทศหรือ

สมาชิกในสังคมไดปฏิบตัตินใหเปนพลเมืองท่ีดแีละเปนสมาชิกทีค่าดหวังของสังคม โดยท่ีวชิารัฐ
ศาสตรใหการศึกษาอบรมพลเมืองในดานการอยรูวมกันอยางสันต ิความม่ันคงในชีวติและความ
เอ้ืออาทรตอกนั โดยเฉพาะอยางยิง่การปฏิบตัตินเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อนัไดแก
(๑) มอีสิรภาพ และพ่ึงตนเองไดไมอยภูายใตการครอบงำของระบบอุปถมัภ (๒) เคารพสิทธขิอง
ผอูืน่ ไมใชสทิธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสทิธเิสรีภาพของบุคคลอ่ืน (๓) เคารพความแตกตาง มี
ทกัษะในการฟงและยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกตางจากตน (๔) เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพ
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนุษยของผอูืน่และเห็นคนเทาเทียมกัน มองคนเปนแนวระนาบไมใชแนวด่ิง (๕)
เคารพกตกิา เคารพกฎหมาย ใชกตกิาในการแกปญหา ไมใชกำลัง และยอมรับผลของการละเมิด
กฎหมาย (๖) รบัผดิชอบตอสงัคม ตระหนกัวาตนเปนสวนหนึง่ของสงัคม กระตอืรอืรนทีจ่ะรบั
ผดิชอบ และรวมปญหาสังคมโดยเร่ิมตนทีต่นเอง นอกจากน้ี รฐัศาสตรยงัใหความรดูานการ
ปกครองและการบรหิาร ดานสทิธแิละเสรภีาพของพลเมอืง การแกปญหาและความรนุแรงโดย
สนัตวิธิ ีการสรางเอกลกัษณอตัลกัษณของพลเมอืงในชาต ิรวมทัง้การทีพ่ลเมอืงมสีวนรวมในทาง
การเมอืงหรอืในเหตกุารณทางการเมืองท่ีเกดิข้ึน พลเมอืงมสีวนสำคัญในการกระทำตามสิทธโิดย
สมคัรใจ ซึง่ไมใชหนาทีต่องกระทำทีเ่ปนไปตามกฎหมายกำหนด๑๔ ยิง่ไปกวาน้ัน วชิารฐัศาสตร
ยงัตระหนกัและใหความสำคญัตอการประเมนิคาการปฏบิตัหินาทีข่องรฐับาลเพือ่ความมัน่คงของ
พลเมืองโดยพิจารณาในดานตางๆ ไดแก เสถียรภาพของรัฐบาล ความยุตธิรรม ความม่ังคัง่ทาง
เศรษฐกิจ และสันติภาพ

๓.๓ ดานวิชาชีพ (Profession)
 สาขาวิชารัฐศาสตรเปนหลักสตูรท่ีการจัดการเรียนการสอนในระดับอดุมศึกษาท้ังในและ

ตางประเทศเปนทีน่ยิมของผเูรยีนจำนวนมาก เฉพาะมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๔ พระมหาปรดีา  ขนฺตโิสภโณ (บวัเมือง), “การมีสวนรวมเหตุการณปจจบุนัในการเมืองไทยของนสิติมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”, รายงานวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มจร.วิทยาเขตนคร
ศรธีรรมราช, ๒๕๕๖), หนา  ๖๓.
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(ในปการศกึษา ๒๕๕๗) มกีารจดัการศกึษาในสาขาวิชารฐัศาสตรระดบัปรญิญาตรทีัง้สวนกลาง
และสวนภมูภิาค จำนวน ๒๘ สวนงาน มผีสูำเรจ็การศกึษาในสาขาวิชารฐัศาสตรนีม้ากทีส่ดุทัง้
บรรพชติและคฤหสัถ รวมทัง้สิน้จำนวน ๑,๗๐๗ รปู/คน๑๕ บณัฑิตทีส่ำเรจ็การศกึษาในสาขา
วิชานี้มีความประสงคจะประกอบอาชีพหรือใชทักษะวิชาชีพที่ตนไดศึกษามา ซึ่งมีหนวย
งานราชการ องคการระหวางประเทศ และหนวยงานเอกชนรบัสมคัรผสูำเรจ็การศกึษาในสาขา
วชิารฐัศาสตรนีจ้ำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ อาชพีรบัราชการทหาร ตำรวจ ขาราชการและ
พนกังานสวนทองถิน่ ขาราชการและพนักงานสวนปกครอง รวมถึงขาราชการสถานทูตและสถาน
กงสลุ เปนตน เนือ่งเพราะสาขาวชิารฐัศาสตรนีม้งุสอนใหผเูรยีนมอีงคความรแูละฝกประสบการณ
วชิาชพีในดานการเมอืงการปกครอง การบรหิาร กฎหมาย การมสีวนรวม ความเปนพลเมอืง
ในระบอบประชาธปิไตย และอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ

๔. ขอบเขตการศกึษารฐัศาสตร
รฐัศาสตรเปนการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับรฐั มขีอบเขตแหงการบูรณาการการศึกษาขาม

ศาสตรทีก่วางขวาง ขอบเขตท่ีบรูณาการในการศึกษาวิชารัฐศาสตรนัน้ สามารถจำแนกออกเปน
สาขาวิชาไดหลายสาขาวชิา ในประเทศไทยนยิมศกึษากนัใน ๓ สาขายอย ไดแก สาขาวชิาการ
เมอืงการปกครอง (Politics) สาขาวิชาความสัมพนัธระหวางประเทศ (International Relations)
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรอืบรหิารรัฐกิจ (Public Administration)๑๖ และในแตละ
สาขาวิชายังจำแนกเปนวชิายอยๆ อกีจำนวนมาก เชน ทฤษฎีการเมือง กฎหมายมหาชน การ
เมืองเปรยีบเทยีบ พรรคการเมอืงและกลมุผลประโยชน เปนตน เรอืงวทิย เกษสวุรรณ ไดแบง
ขอบเขตสาขาวิชารฐัศาสตรไว ดงันี๑้๗

๑๕ ดรูายละเอยีดในหนังสอืพธิปีระสาทปริญญา ประจำป ๒๕๕๗/๒๐๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย,
(กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๗), หนา ๑๖๓-๒๖๙.

๑๖ ผศ.ดร.เอกวทิย มณีธร, รฐัศาสตร, หนา ๑๘.
๑๗ รศ.ดร.เรอืงวทิย เกษสวุรรณ, หลกัรฐัศาสตร,  พมิพคร้ังท่ี ๒, (กรงุเทพมหานคร : บรษิทั บพธิการพมิพ

จำกดั, ๒๕๔๙), หนา ๑๙-๒๓.
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๔.๑ ปรัชญาการเมือง (Political philosophy)
หลกัการของปรชัญาการเมือง คอื คนทุกคนทำตามคานิยมท่ีเขายดึถอื ดงัน้ัน หลกัรฐั

ศาสตรตัง้แตสมยัเพลโตจนถงึตนศตวรรษที ่๒๐ จงึสนใจคานิยมเพือ่เปนพลเมอืงทีด่หีรอืเปนรฐั
ทีย่ตุธิรรม ปรชัญาการเมืองพยายามตอบคำถามทางการเมือง เชน อะไรคือความยุตธิรรม อะไร
ทีท่ำใหไดมาซึง่อำนาจและสามารถใชอำนาจไดอยางชอบธรรม จะลงโทษผกูบฏตอรฐัอยางไร
จะจัดสรรทรัพยสนิและส่ิงของท่ีมคีาในหมพูลเมืองอยางไร คำตอบเหลาน้ีเปนคานิยม จงึนำไป
สกูารถกเถียงกนัไมมวีนัสิน้สดุ คนอาจใชทัง้ขอเทจ็จรงิและหลักตรรกะสนับสนนุคานยิมของตน
แตวาเมือ่ถงึทีส่ดุแลวคานยิมนีจ้ะรบัรไูดดวยตนเองเทาน้ัน ดงัน้ัน โดยธรรมชาตแิลว ปรชัญา
การเมืองจึงเปนสาขาของรัฐศาสตรที่มีความเปนวิทยาศาสตรนอยที่สุด เพราะเกี่ยวของกับ
ปทัสถานทีร่ฐัหรอืสงัคมควรนำไปใชปฏบิตัแิละพลเมอืงควรประพฤตติาม กระนัน้หากรฐัศาสตร
สาขาตางๆ ไมมคีานยิมเหมอืนปรชัญาการเมอืง การศกึษาหรอืการปฏบิตัทิางการเมอืงกจ็ะหลง
ทางเพราะไมมหีลกัทีใ่ชตดัสนิ เนือ่งจากวิทยาศาสตรนัน้ หากขาดปรัชญาก็จะไมรบัใชผคูน แต
จะเปนนายแทน

๔.๒ กระบวนการยุตธิรรมและกฎหมาย (Judical and legal process)
สาขานี้เปนสาขาหลัก สาขาหนึ่งของรัฐศาสตรที่มีมาควบคูกับปรัชญาการเมือง

สาขากระบวนการยตุธิรรมและกฎหมายมงุตอบคำถามตางๆ เชน รฐัธรรมนญูมผีลกระทบตอ
การปฏิบัติของรัฐบาลอยางไร หรือการปฏิบัติของรัฐบาลมีผลกระทบตอรัฐธรรมนูญอยางไร
กฎหมายถกูนำไปบรหิารแปลความ และบงัคบัใชอยางไร กฎหมายในเรือ่งหนึง่ๆ ขดัแยงกนัเอง
หรอืไม ประชาชนมีสทิธิอะไรตามกฎหมายบาง หากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดแลวจะให
ผใูดเปนผตูดัสนิชีข้าด จะแกปญหาความขัดแยงระหวางสถาบนับรหิาร นติบิญัญตัแิละตุลาการ
ไดอยางไร รัฐบาลและทองถิ่นจะแบงอำนาจการตัดสินคดีกันอยางไร การตอบคำถามเหลานี้
บางครัง้ตองมองไปใหไกลกวาอำนาจของสถาบนัและความเปนมาทางประวตัศิาสตร เชน อาจ
ตองมองกจิกรรมของธรุกจิ บรษิทัหรอืสหภาพแรงงานเปนกลมุผลประโยชน การบัญญตักิฎหมาย
และการบงัคบัใชกฎหมายมผีลกระทบผลประโยชนของกลมุเหลาน้ัน การตดัสินคดขีองศาลอาจ
จำแนกตามผลประโยชนทีไ่ดรบัผลกระทบ หรอืจำแนกตามกรณ ีอาจวเิคราะหคำพพิากษาวา
ยดึหลกัเสรนียิม อนรุกัษนยิม การยดึกฎระเบยีบหรอืตอตานกฎระเบยีบ ซึง่อธบิายโดยภมูหิลงั
ทางสังคมและการเมืองของผพูพิากษา หรอืใชเปนเคร่ืองมือพยากรณทศิทางของคดี การศึกษา
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ในสาขากระบวนการยตุธิรรมและกฎหมายของรฐัศาสตรนี ้เปนการศกึษาทีม่คีวามหมายมากกวา
การศกึษารฐัธรรมนญู พระราชบญัญตัแิละการนำกฎหมายไปปฏบิตัขิองฝายบรหิารและตลุาการ
เปนอยางมาก

๔.๓ กระบวนการบรหิาร (Executive process)
 สาขานีส้นใจศกึษาผนูำทางฝายบรหิาร เพราะถอืวาเปนสัญลกัษณของรฐัทีม่องเหน็ชดั

ทีส่ดุ ดคูวามรับผดิชอบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การใชอำนาจ การขยายอำนาจจาก
ทีม่อีย ูการแสดงบทบาทตามบุคลกิภาพของผนูำ ความทะเยอทะยานและจุดมงุหมายของผนูำ
ประเด็นปญหาท่ีผนูำเผชิญ ภาพพจนของผนูำตอสาธารณะและตางประเทศ พรรคการเมืองของ
ผนูำ และตวัแปรทางการบริหารอ่ืนๆ รวมไปถึงระบบราชการซ่ึงเปนกลไกสำคัญทางการบริหาร
และความสมัพนัธระหวางฝายบรหิารกบัฝายนติบิญัญตั ิความรบัผิดชอบตอประชาชนระดบัลาง
และวธิกีารควบคมุหนวยงานบรหิารตาง ๆ ของผนูำฝายบรหิาร

๔.๔ องคการบริหารและพฤติกรรม (Administrative organization and
behavior)

 สาขาน้ีศกึษาถึงการบริหารทุกระดับ สนใจท้ังองคการท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
รวมท้ังพฤติกรรม บทบาท ความรับผดิชอบและบุคลิกภาพในการบริหาร เชน การตัดสินใจท่ี
เปนจริงผลลัพธที่ไมเปนไปตามแผนหรือที่ไมเกิดผล การแปลความแผน หรือการนำแผนไป
ปฏิบัติของหนวยงานระดับตางๆ เหตุผลท่ีหนวยงานหลักไมไดมีอำนาจการตัดสินใจ หรือการ
ทีห่นวยงานหลกัไมรบัผดิชอบตอประชาชน แตมงุรกัษาความมัน่คงของตน วธิกีารทีผ่บูรหิาร
กระตนุเจาหนาทีใ่หมสีำนกึรบัผดิชอบตอสาธารณะ การศึกษาสาขาน้ีนยิมศึกษาแผนและโครงการ
ตางๆ เปนรายกรณี โดยการสมัภาษณและศกึษาเอกสาร การศกึษาองคการน้ีไมไดมเีพยีงรฐับาล
แตยงัรวมไปถงึบรษิทั สหภาพแรงงาน มหาวทิยาลยัและกลมุตางๆ ทีร่วมกนัเพือ่ทำงานใหกบั
สวนรวม

๔.๕ การเมอืงของฝายนติบิญัญัต ิ(Legistrative politics)
สาขานีศ้กึษาพฤติกรรมทางการเมอืงของฝายนิตบิญัญตั ิเพราะวาการบัญญตักิฎหมาย

ไมไดเปนไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดหรือจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติเสมอไป แตยังข้ึนอยูกับ
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ผลประโยชนของสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิละผลประโยชนของผทูีเ่กีย่วของภายนอก นอกจากนี้
การออกกฎระเบียบของฝายนิตบิญัญตั ิการต้ังคณะกรรมาธิการ หรอือนุกรรมาธิการยังมผีลตอ
การบญัญตักิฎหมายและนโยบายของฝายนติบิญัญตั ิรวมทัง้ยงัขึน้อยกูบับทบาทของพรรคการ
เมอืงและความสมัพนัธกับรฐับาลหรือความสมัพนัธภายในของสมาชกิสภาทีม่ตีอกนั

๔.๖ พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน (Political parties and interest
group)

เปนสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร นักรัฐศาสตรมองวาฝายนิติบัญญัติเปนสถาบันที่มี
ผลประโยชนทบัซอน (conflict of interests) และเปนการแสดงออกของความตองการของพรรค
การเมืองและกลมุผลประโยชน กลาวคอื พรรคการเมืองและกลมุผลประโยชนเปนกลมุทีม่งุใช
สภาเปนเคร่ืองมือสรางความถูกตอง ตามทฤษฎีกลมุ (group theory) นัน้ การผานกฎหมาย
ของสภาเปนการแสดงอทิธิพลระหวางกลมุตาง ๆ ทีแ่ขงขันกนั แตละกลมุตางแสวงหาความ
ไดเปรยีบเพือ่ปกปองผลประโยชนของตน ผลประโยชนของกลมุเหลานีแ้บงไดตามลกัษณะของ
ผูนำและสมาชิก รวมทั้งกลยุทธที่ใชผลักดันนโยบายสาธารณะและการเขาถึงผูมีอำนาจ
ตัดสินใจประเด็นที่รัฐศาสตรสนใจ ไดแก ลักษณะการเปนสมาชิกพรรคการเมือง การเขาถึง
การเมือง อทิธพิลของระบบการเลือกตัง้ทีม่ตีอนโยบาย บทบาทของพรรคการเมืองในสภา การ
มฐีานคะแนนเสียงขางมากหรือขางนอย ผสูนบัสนุนพรรคการเมืองมาจากคนชนช้ันเดียวกันหรือ
ตางชนชัน้ มนีโยบายตางกนัหรอืไม ลกัษณะอาชพีของผนูำพรรคการเมอืงเปนอยางไร การเปล่ียน
กลมุควบคมุการออกกฎหมายหรอืการบรหิารนัน้ข้ึนอยกูบัเงือ่นไขอะไร อทิธพิลทีม่ตีอประเดน็
ตางๆ นั้นมีแตกตางกันหรือไม ในฐานะกลุมมีการตัดสินใจอยางไร การเลือกผูนำ การ
สรรหาสมาชกิใหมกระทำอยางไร หาเงนิมาจากไหน อำนาจรวมศนูยหรอืกระจายไปตามลำดับ
ชั้น คำตอบเหลานี้ตางกันไปตามการเลือกตั้งแตละครั้ง รวมถึงความเดนของรัฐบาลและ
ความคิดของผเูลอืกต้ัง

๔.๗ การลงคะแนนเสยีงและมตมิหาชน (Voting and public opinion)
สาขาน้ีสนใจวาประชาชนกำลังคดิอะไรอย ูจงึศกึษาวามติมหาชน ทศันคติและความเช่ือ

ของประชาชนมีผลตอการกำหนดนโยบายของผนูำทางการเมืองอยางไร อะไรท่ีจงูใจประชาชน
ไปเลอืกต้ัง ทำไมเขาจึงเลือกเชนนัน้ ผเูลอืกต้ังเลือกนโยบาย บคุลิกภาพของผสูมคัรหรือแสดง
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ความจงรักภักดตีอพรรคการเมือง ถาผเูลือกต้ังคดิวาผสูมคัรกับพรรคการเมืองขัดกนัเขาจะเลือก
อะไร แนวโนมการลงคะแนนของผเูลอืกตัง้สัมพนัธกบัระดบัการศกึษาหรอืปจจยัอ่ืนๆ อยางไร
เชน อาย ุเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาชพี รายได สถานทีเ่กดิความคดิเหน็และขอเสนอแนะของ
คนใกลตวั อะไรทีเ่ปนตวัอธบิายการเปลีย่นแปลงความจงรกักกัดหีรอืความตัง้ใจทีม่ตีอผสูมคัร
อะไรเปนตัวเปล่ียนแปลงมติมหาชนในเร่ืองสำคัญๆ การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลตอการตัดสินใจ
กำหนดนโยบายหรือไม หรอืมผีลตอเรือ่งอืน่ การเปลีย่นแปลงการตัดสินใจของผนูำมผีลตอมติ
มหาชนหรือไม ความสัมพนัธนีจ้ะเปล่ียนไปหรือไม หากวาประเด็นปญหาเปล่ียนไป การศึกษา
การลงคะแนนและมติมหาชนในปจจบุนัอาศัยการวิจยัสำรวจซ่ึงตองอนุมานจากผตูอบท่ีเปนกลมุ
ตวัอยางเพ่ือเปนตัวแทนประชากรท้ังหมด

๔.๘ การเรยีนรทูางการเมอืงและวฒันธรรมการเมอืง (Political socialization and
political culture)

 สาขาน้ีอาจตองการวิจัยสำรวจ หากตองการศึกษาถึงพฤติกรรมการเมืองวาประชาชน
ไดรบัความคิดเห็นหรือความเช่ือตางๆ มาอยางไร เชน ไดรบัความคิดทางการเมืองมาจากครอบ
ครวั โรงเรียน วดั เพือ่นสนิท หรอืสมาคมวิชาชีพ หรอืตองการทราบวาแบบแผนการเรียนรู
ทางการเมอืงของคนทีม่ปีจจยัตางๆ ทีแ่ตกตางกันน้ันเปนอยางไร เชน อาย ุการศกึษา รายได
หรอืปจจยัอืน่ๆ ลกัษณะการเรยีนรแูละความเชือ่ตางๆ เหลาน้ีจะประกอบกนัเปนวฒันธรรมทาง
การเมืองซึ่งเปนตัวแปรสำคัญที่อธิบายปญหาพื้นฐานตางๆ ทางการเมือง เชน ปจจัยที่ทำให
การเมอืงมเีสถยีรภาพหรอืไมนัน้ขึน้อยกูบัวฒันธรรมทางการเมอืง หรอืความประพฤตทิางการ
เมอืงและศลีธรรมของประชาชน

๔.๙ การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative politics)
สาขาน้ีมงุนำเอาสาขาตาง ๆ  ทีก่ลาวมาแลวน้ันสรปุเปนกรอบแนวคิดเพ่ือศกึษาเปรียบ

เทยีบ เชน อาจศกึษาพรรคการเมอืงหรอืกระบวนการเรยีนรทูางการเมอืงของสงัคม ๒-๓ แหง
เปรียบเทียบกัน จากน้ันกส็รปุลงความเห็นจากลักษณะเดน ๆ ทีพ่บจากการเปรียบเทียบ การ
ศกึษาเปรียบเทยีบชวยใหเขาใจและสามารถระบลุกัษณะสากลทีไ่มขึน้กบัเวลาและสถานทีไ่ด
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๔.๑๐ การพัฒนาการเมอืง (Political development)
สาขานีเ้กดิขึน้ชวงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยพฒันามาจากการศกึษาเปรยีบเทยีบ

การศกึษาเปรยีบเทยีบระยะแรกศกึษาแตบรเิวณสหรฐัอเมรกิาและยโุรปตะวนัตก ตอมามผีเูชีย่ว
ชาญรภูาษาอืน่ ทีไ่มใชภาษาตะวนัตกมากขึน้ จงึหนัไปศกึษาประเทศอืน่ซึง่สวนใหญเปนประเทศ
ทีก่ำลังพฒันา และพัฒนาระเบียบวิธกีารศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้ึนมา ตอมาจึงพฒันามาเปนการ
ศกึษาการพัฒนาการเมือง ซึง่สนใจผลกระทบของความเปนเมอืงและการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ตีอ
สถาบนัการเมอืงและพฤตกิรรมการเมอืง ความสมัพนัธของระดบัการรหูนงัสือ การศกึษา และ
วฒันธรรมทางการเมืองกับพฤติกรรมของประชาชนและสถาบันการเมอืง การเปลีย่นแปลงทาง
การเมือง สงัคมและเศรษฐกิจทีม่ผีลตอความแตกตางระหวางกลมุชาติพนัธแุละศาสนา ตลอด
จนเอกลักษณของชาติทีพ่ฒันาข้ึนมาแทนความจงรักภกัดดีานอ่ืน ไดแก ความจงรักภกัดทีีม่ตีอ
ครอบครัว วงษวาร หมบูาน ชนเผา ศาสนาและเช้ือชาติ การศึกษาประเทศท่ีกำลังพฒันาเหลา
นีท้ำใหรวูาสถาบนัหรอืความคดิประชาธปิไตยไมไดเกดิขึน้มาทนัท ีตามทีเ่ขียนไวในรฐัธรรมนญู
แตทกุสงัคมอยใูนกระบวนการพฒันาการเมอืงทีม่ขีัน้ตอนการพฒันาแตกตางกนั ขึน้อยกูบัความ
สามารถในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมไปสกูารมสีวนรวมทาง
การเมือง การยึดมัน่เอกลักษณของชาติ ความสามารถของสถาบันการเมืองทีจ่ะสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชน การทำใหประชาชนรสูกึมสีวนรวมและกำกบัการทำหนาทีข่องรฐั

๔.๑๑ การเมืองและองคการระหวางประเทศ (International politics and
organization)

การศึกษารัฐศาสตรสาขาน้ีพฒันามาอยางยาวนาน เพราะสงครามและสันตภิาพมีอยคูวบ
คกูบัมนุษยและเปนสิง่ทีม่องเห็นชดัทีส่ดุเพ่ือความอยรูอดของรัฐ สาขาน้ีสนใจศึกษาการจัดสรร
อำนาจระหวางประเทศ เหตุการณทีน่ำไปสกูารสรางดลุแหงอำนาจหรอืทำลายดลุแหงอำนาจ
กระบวนการตดิตอสือ่สารระหวางประเทศ ผลประโยชนรวมกนัระหวางประเทศ ความขดัแยง
และความรวมมอืระหวางกลมุพนัธมติรและทีไ่มใชกลมุพนัธมติร ความสมัพนัธทีเ่กดิจากการคา
และการพึง่พาอาศยักนั ความพยายามควบคมุอาวธุ สถาบนัระหวางประเทศทีท่ำหนาทีส่งเสรมิ
สนัตภิาพและความรวมมอืกนัของนานาประเทศ
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๔.๑๒ ทฤษฎีการเมืองและระเบียบวิธวีทิยา (Political theory and methodology)
สญัญาณทีบ่งบอกการเปนสาขาการศกึษาทีส่มบรูณอยางหน่ึง กค็อื การเกิดความกงัวล

ตอปญหาการพฒันาทฤษฎ ีคำวา “ทฤษฎกีารเมอืง” (Political theory) ในทีน่ีต้างจาก “ปรชัญา
การเมือง” (Political philosophy) ปรัชญาการเมืองเปนการศึกษาถึงความคิดเห็นในเชิง
ปทสัถาน แตทฤษฎกีารเมอืง มงุพสิจูนความจรงิใจในเชงิประจกัษ เพือ่ยนืยนัหรอืหกัลางได การ
พฒันาทฤษฎีการเมืองและระเบียบวิธวีทิยาของรัฐศาสตรไดพฒันามา ๓ แนวทาง คอื แนวทาง
ดัง้เดมิ แนวทางพฤตกิรรม และแนวทางหลงัพฤตกิรรม ปจจบุนัการศกึษารฐัศาสตรสวนใหญ
ยดึแนวทางหลงัพฤตกิรรม คอื มทีัง้ศกึษาในเชงิปรชัญา สถาบนั อำนาจ และศกึษาโดยการ
สงัเกตและนบั วดัหรอืทดลองพฤตกิรรมทางการเมอืง เพ่ือหาขอสรปุลงความเหน็

๕. ระเบียบวิธกีารศึกษารัฐศาสตร
วธิกีารศกึษารฐัศาสตรมอียมูากมายหลายแบบ โดยบรูณาการใชวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร

รวมท้ังเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ใชขอมลูทางเอกสารและใชวธิกีารอนมุาน และเมือ่เหตกุารณ
ทางการเมอืงและปรากฏการณทางสงัคมเปลีย่นแปลงไป จงึตองบรูณาการวธิกีารตางๆ ทาง
สงัคมศาสตร เชน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การวิเคราะหขอมลูเน้ือหา เทคนิค
ตางๆทางสถติ ิรวมทัง้วธิกีารตางๆ ในการเกบ็ขอมลูและการวเิคราะหทางรฐัศาสตรอยางเปน
ระบบ นอกจากนี ้นกัรฐัศาสตรยงับรูณาการใชวธิศีกึษาแนวพฤตกิรรมนยิม โดยใชวธิกีารสงัเกต
พฤติกรรมของมนษุย เชน ศกึษาภาวะผนูำ การรณรงคหาเสยีง เปนตน อกีทัง้ นกัรฐัศาสตร
บางพวกไดพฒันารปูแบบจำลอง (Model) ในกิจกรรมของมนุษยในรูปแบบตางๆ มาชวยนำใน
การวิจยัหาความรทูางการเมือง๑๘ สพุจน บญุวเิศษ ไดสรปุและจำแนกการบูรณาการระเบยีบ
วธิศีกึษารฐัศาสตรตามรปูแบบตางๆ๑๙

๑๘ รศ.ดร.โกวทิ  วงศสรุวฒัน, หลกัรฐัศาสตร,  หนา  ๑๗.
๑๙ ผศ.ดร.สพุจน  บญุวเิศษ,  หลกัรฐัศาสตร,   หนา  ๑๖-๑๘.
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๕.๑ แนวทางการศกึษารฐัศาสตรแบบเกา (Traditional Political Science)
แนวทางน้ีมวีธิกีารศึกษาดวยกนัหลายแบบ วธิกีารศกึษาทีเ่กาแกทีส่ดุ คอื แบบปรัชญา

การเมอืงคลาสสคิ (Classical Political Philosophy) ลกัษณะทีส่ำคญัของปรชัญาการเมอืง
แบบคลาสสคิ คอื การประเมนิคา

๕.๒ ระเบียบวิธกีารศึกษาแบบประวัตศิาสตร (Historical Method)
การศกึษารฐัศาสตรในชวงแรกนกัรฐัศาสตรเหน็วา รฐัศาสตรนัน้มตีนกำเนดิมาจากประวตัิ

ศาสตร รฐัศาสตรเปนสาขาหน่ึงหรอืสวนหน่ึงของประวัตศิาสตร รชิารด เจนแสน (Richard
Jensen) กลาววา “ประวตัศิาสตรนัน้กค็อืการเมอืงในอดตี สวนรัฐศาสตรนัน้กค็อืประวตัศิาสตร
ในปจจบุนั” แนวทางการศึกษาแบบประวัตศิาสตรเปนแนวทางการศึกษาทีแ่พรหลายในศตวรรษ
ทีแ่ลว และยงัคงเปนแนวทางท่ีใชกนัอยมูากปจจบุนั

๕.๓ ระเบียบวิธศีกึษาแบบกฎหมาย (Legalistic Method)
นักรัฐศาสตรมีความเห็นวาแนวทางการศึกษาแบบกฎหมายนั้นเปนการปรับปรุงหรือ

พฒันาขึน้มาจากแนวทางการศกึษาแบบประวตัศิาสตร ทำใหเหน็ขอบเขตของวชิาประวตัศิาสตร
และวชิารฐัศาสตรอยางชดัเจน การใชแนวทางการศกึษาแบบกฎหมายนัน้นกัรฐัศาสตรไมจำเปน
ตองจำกัดตวัเองเฉพาะแตในเร่ืองของระบบกฎหมายแคนัน้ แตยงัสามารถท่ีจะศึกษาดานกฎหมาย
และดานรฐัธรรมนูญของสถาบนัการเมอืงทกุสถาบนั

๕.๔ ระเบยีบวิธศีกึษาแบบวิเคราะหสถาบนั (Institutional Analysis)
นักรัฐศาสตรไดตระหนักวาการเมืองน้ันเปนส่ิงที่มากกวาประมวลกฎหมายและ

รฐัธรรมนญู จงึมกีารเปลีย่นแปลงจดุเนนในการศกึษาขึน้ มกีารพดูถงึการเมอืงตามความเปน
จรงิ นกัรฐัศาสตรเหน็วาจะศกึษาความเปนจรงิทางการเมอืงไดชดัเจนทีส่ดุกค็อืการศกึษาจาก
สถาบันการเมือง จงึใหความสำคญัตอสถาบันนิตบิญัญตั ิบรหิาร ตลุาการเปนอยางมาก

๕.๕ ระเบียบศกึษาเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioralism)
แนวทางศกึษาเชงิพฤตกิรรมนยิม เปนการศกึษาการเมอืงแบบวทิยาศาสตร ผทูีศ่กึษา

เชงิพฤติกรรมนิยมสวนใหญจะยึดถอืแนวความคิดปจเจกบุคคลนิยม จะเนนความสำคัญของพฤติ
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กรรมของปจเจกบคุคลโดยถอืวาเปนองคประกอบขัน้พืน้ฐานของรฐัศาสตร จงึศกึษาในเรือ่งของ
ทศันคต ิบคุลกิภาพ และกจิกรรมตางๆ

๕.๖ แนวทางการศกึษายคุหลงัพฤตกิรรมนยิม (Post-behavioralism)
การศึกษารัฐศาสตรในยุคหลังใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมากข้ึน มีความจำเปนที่ตอง

ทำการศึกษาเชิงประจักษ ขอมลูสวนใหญไดมาจากการสังเกตการณและวิธกีารปริมาณ แนวความ
คดิของนักรฐัศาสตร ยคุหลงัพฤตกิรรมนิยมมสีวนผลักดนัรฐัศาสตรไปในทิศทางท่ีจะทำใหวชิา
รฐัศาสตรกลายเปนนโยบายศาสตร (Policy Science) นกัรฐัศาสตร มงุใหความสนใจปญหาใน
เรือ่งนโยบาย ซึง่เปนการเลอืกทีส่ำคญัทีส่ดุ

จากระเบียบวิธกีารศึกษารัฐศาสตรดงักลาว สามารถแสดงเปนแผนภาพระเบียบวิธี
การศกึษารัฐศาสตรตามแผนภาพดงันี้

แผนภาพแสดงการบูรณาการระเบียบวธิกีารศกึษารฐัศาสตร
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๖. บทสรปุ
รฐัศาสตรจดัเปนศาสตรทางสงัคมทีเ่กีย่วของกบัวถิชีวีติของมนษุย ดงัคำกลาวทีว่ามนษุย

เปนสตัวการเมืองหรือสตัวสงัคม รฐัศาสตรจงึตองนำองคความรจูากแนวคิดและทฤษฏีตางๆ จาก
ศาสตรอืน่ๆ มาบรูณาการเขากับบรบิทแหงศาสตรของตน อาท ิแนวคดิปฎฐิานนิยม (Positiv-
ism) แนวคดิคตนิยิมแนวการตคีวาม (Interpretivism) แนวคดิพฤตกิรรมนยิม (Behavioralism)
แนวคดิโครงสรางนยิม (Structuralism) แนวคดิหลงัโครงสรางนยิม (Post-structuralism) แนว
คดิสจันยิม (Realism) และ แนวคิดพหุนยิม (Pluralism) อกีทัง้ไดนำองคความรแูละระเบียบวิธี
การศึกษาหรือวิธีวิทยาจากศาสตรตางๆ มาเปนบริบทหรือใชศึกษาในศาสตรของตน อาทิ
เศรษฐศาสตร ประวตัศิาสตร นติศิาสตร ภมูศิาสตร สงัคมวทิยา จติวทิยา มานุษยวทิยา และ
ศาสตรอื่นๆ การบูรณาการขามศาสตรดังกลาว จึงทำใหรัฐศาสตรมีองคความรูหรือทฤษฏีที่
หลากหลาย สามารถทีจ่ะศกึษาวเิคราะหหรอืตคีวามรฐัศาสตรใหครอบคลมุทกุมติ ิเพือ่ตอบสนอง
ความตองการและความสนใจในมติทิางการเมอืงและทางสงัคมของมนษุยใหบรบิรูณสมบรูณได
อยางครบถวน
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