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ทฤษฎีการเมืองมีต้นก าเนิดมาจากการที่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีความคิด รู้จักแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด ารงชีวิตของตนมีความสุขและสะดวกสบาย สถาบันทางสังคม
อันได้แก่ครอบครัว,รัฐ,กฎหมาย,ศาสนา, ฯลฯ ก าเนิดข้ึนมาตามธรรมชาติด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์
และผ่านการพัฒนาเป็นเวลาหลายสิบศตวรรษ จนเป็นสถาบันที่ยืนยงตราบเท่าทุกวันนี้ สถาบันทาง
สังคมเหล่าน้ีล้วนแต่มีส่วนช่วยในการค้ าจุนชีวิตและเผ่าพันธ์ุของคน ตลอดจนเสริมสร้างความสุขและ
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต แต่คนเป็นผู้ที่มีความคิด ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาแห่งความคิด
ของมนุษย์ จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มนุษย์จะต้องตั้งข้อสังเกตค้นคว้าสอบสวนสถาบันทางสังคม
เหล่าน้ี พยายามค้นหาจุดก าเนิด, ตั้งปัญหาโต้แย้งหรือสนับสนุนกลไกต่างๆ ของสังคม รวมทั้งการ
เสนอความคิดปฏิรูปหรือสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้ตนและเพื่อนร่วมสังคมประสบความสุขแห่งชีวิต สิ่ง
เหล่าน้ีคือจุดเริ่มต้น และน าไปสู่วิชาทฤษฎีการเมือง 

 
2. ความหมายและลักษณะของทฤษฎีการเมือง 
 2.1 ทฤษฎีการเมือง (Political Theory) เป็นสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร์ และถือเป็นสาขาหนึ่ง
ของ วิชาปรัชญา ด้วย ในการศึกษาทฤษฎีการเมืองนั้นมีศัพท์เฉพาะหลายค าที่เกี่ยวข้องด้วยและควร
ทราบความหมาย ศัพท์เหล่าน้ีได้แก่ ความคิดทางการเมือง,ปรัชญาการเมือง,อุดมการณ์ทางการเมือง 
สังกัปทางการเมืองและสิทธิการเมือง 
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  2.1.1 ความคิดทางการเมือง (Political Thought) หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวกับ
เรื่องการเมืองอย่างกว้างๆ ความคิดทางการเมืองที่ใช้ตามนัยแห่งภาษาอังกฤษนี้เป็นเสมือนยาหม้อ
ใหญ่ที่รวมหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ความคิดทางการเมืองมีแนวโน้มหนักไปในทางด้านพรรณนา 
(descriptive) และมักเน้นหนักความคิดเชิงประวัติศาสตร์ คือเรียงล าดับว่าใครคิดอย่างใดเมื่อใด ปกติ
ไม่ค่อยมีการแยกเป็นหัวข้อวิเคราะห์ 
  2.1.2 ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) เป็นการศึกษาการเมืองในระดับ
ลึกซึ้งและเกี่ยวโยงกับสาขาวิชาอื่นด้วย เพื่อให้รู้แจ้ง ปรัชญาการเมืองมักเน้นหลักจริยธรรม ซึ่งเป็น
เสมือนหลักการหรือเหตุผลที่ถูกต้องและมีคุณธรรม ถือเป็นรากฐานของระบบการเมืองแต่ละแบบ 
ปรัชญาการเมือง “อาจมีลักษณะที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ คือ เป็นข้อคิดที่อาจพิสูจน์ไม่ได้ และมุ่งค้นหา
สิ่งต่างๆ หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในส่วนที่วิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึง” 
  2.1.3 อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) มักใช้ในรูปของความเช่ือและ
ความคิดในระดับไม่ลึกซึ้งนัก เน้นความเช่ือศรัทธามากกว่าหลักเหตุผล แต่อุดมการณ์ทางการเมืองมี
ผลในการยึดถือและมักเป็นพลังผลักดันให้เกิดการกระท า หรือความเคลื่อนไหวทางการเมือง 
อุดมการณ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยึดหลักศีลธรรมและคุณธรรม แต่เป็นความคิดหรือความ
เช่ือที่ปลูกฝังเพื่อให้เกิดผลทางการเมือง 

 
  2.1.4 สังกัปทางการเมือง (Political Concepts) หมายถึงความคิดหรือทรรศนะ
เกี่ยวกับศัพท์เชิงนามธรรมทางการเมือง เช่น ความยุติธรรม,จุดมุ่งหมายแห่งรัฐ,ผู้ปกครองที่ดี, สิทธิ, 
เสรีภาพ, ความมั่นคงแห่งรัฐ เป็นต้น ศัพท์เหล่าน้ีมีความหมายไปหลายทางตามความเข้าใจหรือการ
พิจารณาของแต่ละคนทฤษฎีการเมืองเป็นการพยายามหาความเกี่ยวโยงระหว่างสังกัปต่างๆ ดังกล่าว
โดยให้ต้องด้วยเหตุผลและความเหมาะสม 
  2.1.5 ลัทธิการเมือง (Political Ism) ได้แก่ หลักการทางการเมืองซึ่งมีลักษณะผสม 
ผเสจากความคิดหรือทฤษฎีของเมธี หลายท่านประกอบกันเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการเมือง 
ช้ีแนะการจัดวางอ านาจ,โครงสร้างทางการเมือง, ความเกี่ยวพันระหว่างองค์การที่ใช้อ านาจกับบุคคล
,และประโยชน์คุณค่าที่จะบังเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามลัทธิ อย่างไรก็ตาม “ลัทธิการเมืองหนึ่งๆ อาจ
น าเอาความคิดจากปรัชญาการเมืองหลายความคิดมาผสมผสานกันก็ได้ หรือปรัชญาการเมืองหนึ่งๆ  
อาจก่อให้เกิดลัทธิการเมืองมากกว่าหนึ่งลัทธิได้” 
 2.2 นิยามของค าว่า “ทฤษฎีการเมือง” นั้น มีผู้ให้ไว้ต่างๆ กันข้ึนอยู่กับทรรศนะของผู้ให้ว่า
จะมองในรูปใดหรือแง่ใด บางคนเสนอค านิยามที่เน้นความหมายที่มีลักษณะเป็นการศึกษาข้อเขียน
การเมืองสมัยต่างๆ แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะให้ความหมายของทฤษฎีการเมืองในทรรศนะแบบ
ศาสตร์มากข้ึนในที่นี้จะหยิบยกนิยามแบบต่างๆ มาเสนอ เพื่อจะให้เห็นความหลากหลายของ
ความหมายของทฤษฎีการเมือง 
  2.2.1 ยอร์ช แคทเท็บ (George Kateb) เขียนไว้ ความว่า ทฤษฎีการเมืองคือ 
ข้อเขียนซึ่งเสนอทรรศนะหรือแนวความคิดที่คิดว่าดีและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทาง
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การเมือง ทฤษฎีการเมืองเสนอบรรยากาศการเมืองในความคิดฝันที่มีลักษณะเป็นคุณธรรมในเนื้อหา,
ครอบคลุมครบถ้วนในกระบวนความ, มีความเป็นปรัชญาในหลักการ, และน่าจะเป็นได้ในความเป็น
จริง อย่างไรก็ตามทฤษฎีการเมืองอาจแสดงลักษณะทางจิตวิทยาหรือสังคมวิทยาก็ได้ 
  2.2.2 รอเบอร์ต อี. เมอร์ฟี่ (Robert E. Murphy) ให้ทรรศนะว่า ทฤษฎีการเมือง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง นักทฤษฎี
การเมืองมุ่งมั่นที่จะท าความเข้าใจและตีค่าข้อมูลความจริงทั่วไปที่มีความสัมพันธ์กับการก าหนด
สมมุติฐาน (hypothesis) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองและคุณค่าทางสังคม 
  2.2.3 เอ็ดเวอร์ด ซี. สมิธ (Edward C. Smith) และอาร์โนลด์ เจ. เซอร์เชอร์ 
(Arnold J. Zurcher) เสนอค าจ ากัดความที่ดูจะครอบคลุมลักษณะและขอบเขตของทฤษฎีการเมือง
ไว้ได้ทั้งหมด โดยให้ไว้ว่า ทฤษฎีการเมืองคือ “ส่วนทั้งหมดของค าสอน (doctrine) ที่เกี่ยวข้องกับ
ก าเนิด, รูปแบบ, พฤติกรรมและจุดมุ่งหมายของรัฐ ส่วนของค าสอนนี้อาจแบ่งลักษณะออกเป็น
ประเภทได้ดังนี้ จริยธรรม, จินตนาการ, สังคมวิทยา, กฎหมาย และวิทยาศาสตร์” สมิธและเซอร์เชอร์
ให้ อรรถาธิบายเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
  1) ลักษณะแบบจริยธรรม (Ethical) ได้แก่ส่วนของทฤษฎีการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ใดควรท าหรือไม่ควรท า, ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในกิจกรรมทางการเมือง 

 
  2) ลักษณะแบบจินตนาการ (Speculative) คือส่วนที่เป็นความคิดฝัน หรือมโนภาพ
ที่ยังไม่ปรากฏเป็นจริงข้ึนมา เช่น การใฝ่ฝันถึงรัฐในอุดมคติหรือการวาดภาพเลิศนครในจินตนาการ 
  3) ลักษณะเชิงสังคมวิทยา (Sociological) เป็นส่วนของทฤษฎีการเมืองที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์หรือทดลองเปรียบเทียบเพื่อแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับส่วนอื่นๆ ของสังคม 
หรือการวิเคราะห์รัฐในรูปของการรวมตัวทางสังคม 
  4) ลักษณะแบบกฎหมาย (Legal) ได้แก่ส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของกฎหมาย, 
สังกัปของกฎหมาย, และสถานะทางกฎหมาย ซึ่งเกิดข้ึนมาจากสถาบันต่างๆ และเป็นเสมือนเครื่องมอื
ที่จะกระจายและควบคุมการใช้อ านาจทางการเมือง 
  5) ลักษณะแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific) ได้แก่ทฤษฎีที่เกิดจากการสังเกตการณ์, 
การทดลอง, เปรียบเทียบพฤติกรรมการเมืองเพื่อจะค้นหาแนวโน้มและความน่าจะเป็นไป การศึกษา
สาเหตุและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ฯลฯ เป็นต้น 
 2.3 ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการเมืองกับปรัชญาทางการเมือง ไม่ค่อยจะเด่นชัดนัก
เพราะทฤษฎีกับปรัชญามีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ปรัชญามีขอบเขตกว้างขวาง
กว่าทฤษฎี “ปรัชญาทางการเมืองมักจะมุ่งอธิบายปรากฎการณ์ทั้งหลายทั้งปวงทางการเมือง ซึ่งต่าง
กับทฤษฎีการเมืองซึ่งมุ่งอธิบาย ปรากฎการณ์ หรือหลักการบางประการ” และหลักการของปรัชญา
เน้นทางจริยธรรมในขณะที่ทฤษฎีอาจไม่พิจารณาหลักจริยธรรมเลยก็ได้ นอกจากนี้การศึกษา ใน
ลักษณะปรัชญาจะลึกซึ้งและเกี่ยวโยงกับศาสตร์อื่นๆ ด้วย ผิดกับทฤษฎีที่เป็นเพียงการศึกษาสังกัป
กลุ่มหนึง่ๆ ว่ามีความเกี่ยวพันเป็นปัจยการอย่างไรคือเน้นเฉพาะเรื่อง ตัวอย่างคือ 
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 ในระดับทฤษฎีรัฐศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าพรรคการเมืองในระบบพหุพรรคหรือระบบหลาย
พรรคมีแนวโน้มที่จะค่อยวิวัฒนาการกลายมาเป็นระบบสองพรรค  
 ในระดับปรัชญา อาจกล่าวว่า หลังจากพิจารณาศาสตร์หลายๆ สาขาแล้วปรากฏว่ามีแนวโน้ม
ที่ของทุกอย่างจะเข้าสู่ระบบสอง เช่น ในระบบครอบครัว ก็มีสามี,ภรรยา, ในระบบการศึกษา ก็มีครู
กับศิษย,์ ในระบบศาสนาหรือจริยธรรมก็มีความดีกับความช่ัว ในภาวะทางภูมิศาสตร์ก็มีร้อนกับหนาว 
หรือกลางวันกับกลางคืน เป็นต้น  
 2.4 ทฤษฎีการเมือง แตกต่างจากอุดมการณ์ทางการเมือง ในลักษณะที่ว่า ทฤษฎีมีความ
ลึกซึ้งกว่า เพราะอุดมการณ์เป็นเพียงความเช่ือ, ศรัทธา โดยไม่ใช้หลักเหตุผลประกอบ อุดมการณ์อาจ
เรียกได้ว่าเป็น “ทฤษฎีแบบชาวบ้าน” คือไม่ลึกซึ้งนัก ตัวอย่างเช่น การรู้จักประชาธิปไตยในระดับ
อุดมการณ์หลายถึงการเข้าใจแบบท่องจ า เช่ือถือว่า ประชาธิปไตยหมายถึงรัฐบาลเป็นของประชาชน 
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรในการวิเคราะห์ แต่ถ้าเป็นการรู้จัก
ประชาธิปไตยในแง่ทฤษฎีจะต้องรู้ว่า ประชาธิปไตยนั้นประกอบด้วยสังกัปต่างๆ คือ สิทธิโดย
ธรรมชาติ, สัญญาประชาคม, การปกครองโดยกฎหมาย, เสรีภาพ เป็นต้น และรู้ว่าสังกัปเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์หรือเป็นปัจยการต่อกันอย่างไร  
 
 2.5 ทฤษฎีการเมืองกับลัทธิการเมืองแตกต่างกันคือ ลัทธิมักจะเกิดข้ึนจากการผสมผสาน
ทฤษฎีการเมืองหลายทฤษฎีโดยน าบางส่วนมาผสมกลมกลืนกันประยุกต์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่จะใช้ เช่น ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็คือ การรวมเอาบางส่วนของทฤษฎีการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ 
กับ วี. ไอ. เลนิน มาผสมกับเข้าเป็นต้น 
 2.6 ส่วนใหญ่แล้วจุดหมายปลายทาง (ends) หรือวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการเมืองทั้งหลายมี
ความคล้ายคลึงกัน นั่นคือ การใฝ่ผา “สัมมาร่วม (common good)” ซึ่งสร้างสรรค์สังคมให้มี
ความสุข สัมมาร่วมนี้ไม่จ าเป็นต้องมาจากการด ารงชีวิตในทางที่ดีมีศีลธรรม แต่เป็นผลจากการ
ด าเนินการทางการเมืองที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพสามารถบันดาลความสุขให้เกิดข้ึนแก่สังคมโดย
ส่วนรวม ความแตกต่างของทฤษฎีการเมืองของแต่ละเมธีการเมือง อยู่ที่มรรควิธี (means) ที่จะ
น าไปสู่จุดหมายปลายทางดังกล่าว ในขณะที่นักทฤษฎีการเมืองบางท่าน เช่น เพลโตเช่ือว่าคนเท่านั้น
ที่จะสามารถน าคนไปสู่ความสุขได้ บางท่าน เช่น อริสโตเติ้ ลอาจเช่ือว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ปกครองที่สามารถน าไปสู่สัมมาร่วม เป็นต้น 
 
3. คุณค่าและประโยชน์ของทฤษฎีการเมือง 
 3.1 ประโยชน์จากการศึกษาทฤษฎีการเมืองโดยเฉพาะทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณแอนดริว 
แฮคเกอร์ (Andrew Hacker) เขียนไว้ว่า “บรรดานักปรัชญาการเมืองมีความสนใจในสิ่งที่เขาเหล่าน้ัน
ควรจะประพฤติ” ดังนั้น บางคนจึงให้ทรรศนะว่า ทฤษฎีการเมืองเป็นเช่นเดียวกับความเพ้อฝันต่างๆ 
ที่ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงและไม่สามารถที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ เบอร์ก (Burke) 
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เช่ือว่าความเสื่อมทรามของรัฐจะบังเกิดข้ึน ถ้าประชาชนพยายามจะฟื้นฟูทฤษฎีต่างๆ มาเป็นหลักใน
การปกครอง 
 3.2 อย่างไรก็ตาม ลอเรนซ์ ซี. แวนลาสส์ (Lawrence C. Wanlass) ได้ช้ีให้เห็นคุณค่าของ
ทฤษฎีการเมืองว่ามีหลายประการ ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 ทฤษฎีการเมืองช่วยให้ค าจ าจัดความที่ถูกต้องแก่ศัพท์ทางการเมือง เช่น ค าว่า
เสรีภาพ, ประชาธิปไตย, ฯลฯ ค าจ าพวกนี้นิยมใช้กันโดยทั่วไปไม่เฉพาะแต่นักศึกษารัฐศาสตร์เท่านั้น 
ทฤษฎีการเมืองสอนให้รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของศัพท์เฉพาะเหล่านี้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่าง
มากในการแสดงโวหารทางการเมืองโน้มน้าวความคิดเห็นของผู้อื่น 
  3.2.2 ทฤษฎีการเมืองมีส่วนช่วยอย่างมากในการท าให้เข้าใจประวัติศาสตร์ เพราะ
น าผู้ที่ศึกษาให้เข้าสู่บรรยากาศความคิดในสมัยก่อน ช่วยให้เข้าใจถึงพลังผลักดันที่ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส าคัญๆ เพราะเหตุที่ว่าปรากฎการณ์ในอดีตเป็นผลมาจาก
การกระท าของมนุษย์จึงเป็นการจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงความคิดที่ชักจูงให้เกิดการกระท านั้น เช่น 
การที่จะเข้าใจถ่องแท้ถึงประวัติศาสตร์โลกสมัยกลาง (Middle Ages) นั้น จ าเป็นต้องทราบถึงการ
พิพาทแย่งความเหนือกว่าในการปกครองคนระหว่างจักรพรรดิกับสันตะปาปา เป็นต้น 

 
  3.2.3 ความรู้ในความคิดทางการเมืองแห่งอดีตนั้นมีส่วนช่วยให้เข้าใจถึงการเมืองใน
สมัยปัจจุบัน เพราะปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันล้วนเกิดข้ึนจากสถานการณ์ในอดีต หรืออาจเทีบ
เคียงได้กับปรากฏการณ์ในอดีต และหลักการเมืองต่างๆ ที่น ามาใช้เป็นผลมาจากวิวัฒนาการของ
ความคิดทางการเมืองสมัยก่อน เ ช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจในระบบการปกครองของ
สหรัฐอเมริกามีรากฐานมาจากความคิดของเมธีการเมืองสมัยกลาง เป็นต้น 
  3.2.4 ทฤษฎีการเมืองสอนให้มีความเข้าใจในนโยบายและการปรับปรุงโครงร่าง
ทางการปกครอง เพราะประเทศทุกประเทศต้องมีหลักการอันเกิดจากปรัชญาการเมืองใดปรัชญาหนึง่
เป็นสิ่งน ารัฐบุรุษและประชาชน ในการวางนโยบายหรือปฏิรูปการปกครอง ความก้าวหน้าหรือประสบ
ความส าเร็จของระบบการเมืองในประเทศเป็นผลมาจากการวางโครงร่างการปกครองอยู่บนทฤษฎี
การเมืองที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ และความต้องการของประเทศน้ัน 
  3.2.5 คุณค่านอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่การที่ทฤษฎีการเมืองเป็นเสมือน
ตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์แห่งอาณาจักรทางปัญญาในสมัยต่างๆ รัฐในอุดมคติหรือเลิศนคร
แห่งจินตนาการล้วนแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และความพยายามที่
จะใช้ความรู้ความเฉลียวฉลาดเสนอแนะรูปแบบที่ดีที่สุดแห่งการปกครอง 
 3.3 ปัจจุบันน้ีทฤษฎีการเมืองวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบที่มีลักษณะการใช้หลักเกณฑ์การพิสูจน์
ทฤษฎีหรือสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นโดยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการวิจัยจากข้อมูล 
ที่รวบรวมตามหลักสูตร ท าให้ผผลลัพธ์หรือข้อสรปุมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน  แม้จะไม่แน่นอน
เหมอืนกับทฤษฎีทางวิทยาศาตร์ธรรมชาติ (Natural  Science)  แต่ก็นับว่ามีระดับความถูกต้องสงู
กว่าวิธีการแบบเดมิที่ใช้เพียงการสังเกตการณ์และเปรียบเทยีบ  เพราะฉนั้นจงึอาจกล่าวได้ว่า  ทฤษฎี
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การเมืองมีคุณค่าทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งคือ  “ช่วยให้วิชาการปกครองหรือวิชารัฐศาสตรม์ีลักษณะ
เป็นปกึแผ่น มีกฎเกณฑ์และแน่นอนมากขึ้น” 

3.4 ยอร์ช  แคทเท็บ  กล่าวถึงประโยชน์ทฤษฎีทางการเมืองในชีวิตประจ าวันไว้ความว่า 
ปัจจุบันคนโดยทั่วไปมีความต้องการ 3 ประการในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการเมืองหรือเป็น
การเมืองในลักษณะเป็นทีห่วังกันว่านักรัฐศาสตรผ์ู้แตกฉานในการศึกษาทฤษฎีการเมือง
จะสนองความต้องการทัง้ 3 ประการของคนทั่วไปได้  ความต้องกาที่ว่าน้ีคือ 

3.4.1  ต้องการค าแนะน า  ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโคราสร้าง   เช่น ควรวาง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหรือควรกระจายอ านาจหน้าที่  หรือควรก าหนด
ความรับผิดชอบอย่างไร 
3.4.2   ต้องการความถูกต้องเพื่อตัดสินเมื่อเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจระหว่าง
บุคคล 
3.4.3   ต้องการทักษะ  (skill)  ในการท านายเหตุการณ์ในอนาคตได้ถูกต้องหรือ
ใกล้เคียง 

 3.5  แคทเท็บ  เช่ือว่า นักรัฐศาสตรจ์ะสามารถสนองความตอ้งการทั้งสามประการนี้ได้เพราะเหตุที่ว่า  
นักรัฐศาสตร์เป็นผูท้ี่ให้ความสนใจกบัปจัจบุันและอนาคต  เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับทฤษฎีการเมอืง  รู้ซึง้ถึงนรรยากา
ศการเมอืงในอดีต  ซึ่งอาจเทียบเคียงได้ละม้ายกับปัจจุบันและอนาคต  และเป็นผู้ทีม่ีนิสัยโน้มเอียงไปในทาง
ชอบตั้งข้อสงัเกตหรอืสงสัยในการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์ต่างๆ ดังนั้นเขาจงึควรจะสามารถ
ให้ค าปรึกษา  ความถูกต้อง และพยากรณ์เหตุการณ์ข้างหนา้ได้ดีกว่าใคร 
 3.6  นอกจากนี้ ประโยชน์ของทฤษฎีการเมืองยงัมหีลายประการ  ผู้ที่ศึกษาควรรูจ้ักน ามาใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน เช่น  เป็นที่ทราบกันดีว่าเมธีการเมืองส่วนมากใช้เหตุผลโนม้น้าวชนทั่วไปให้ศรัทธา
และสบับสนุนแนวความคิดของเขา  ดังนั้นจึงพงึรู้ว่า  การใช้เหตผุลเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะชักจูงให้คนอื่นๆ
คล้อยตามความคิดเห็นของตนและในท านองเดียวกันคนที่มเีหตผุลในการกระท าสิ่งใดก็ตาม  ไท่ควรทีจ่ะใช้
อารมย์และตณัหาเข้าครอบง าจิตใจ  เพราะอาจท าใหท้ าอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือโง่ๆ ได้  ประโยชน์ทีส่ าคัญอีก
ประการหนึ่งคือการศึกษาทฤษฎีการเมืองอาจจะท าใหเ้ป็นบคุคลที่มีมนุษยสัมพันธ์  (human relations) ดี  
เพราะเหตุว่าทฤษฎีการเมืองสอนให้รูจ้ักความหลากหลายของธรรมชาติหรอืลักษณะนสิัยใจคอคน  ดังนั้นผูท้ี่
ศึกษาทฤษฎีการเมือง จึงควรรู้จกัแนวทางในการสร้างความช่ืนชอบให้กับผู้แวดล้อม 
 3.7  คุณค่าและประโยชน์ของทฤษฎีการเมืองที่หยบิยกมาข้างต้นนี้  เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า วิชาทฤษฎี
การเมืองไม่ใช่เป็นการศึกษาเรื่องเพ้อฝัน  หรือความเลื่อนลอยของอุดมการณ์และความคิดต่างสมัยแต่เพียง
อย่างเดียว  ผู้ที่ศึกษาควรจะมุ่งหาประโยชน์จากปรัชญาและความจริงซึ่งมอียู่ในทฤษฎีการเมืองหลากหลายนั้น  
และน ามาดัดแปลงปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชน์แก่การครองชีวิตและสงัคมโดยส่วนรวม 
  4.  ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสถาบัน 
 4.1  ในเรื่องที่ว่าทฤษฎีหรือความคิดเกี่ยวกับรูประบบการเมอืงมีความเกี่ยวพันธ์กบัสถาบันทาง
การเมืองที่ได้รับการจัดต้ังใหป้รากฎอยู่อย่างไรนั้น  รอเบอรต์  เอ. ดอล์ (Robert A. Dahl) นักรัฐศาสตรผ์ู้มี
ช่ือเสียงท่านหนึง่ได้กล่าวไว้ความว่า เรื่องนี้มีการถกเถียงกันมาช้านานว่ามีลักษณะการเช่ือมโยงอย่างไร  ดอล์ 



7 

 

 

7 

เห็นว่ามีการใหเ้หตผุลที่ดูสมเหตสุมผลถึงความเกี่ยวพันธ์ระห่างทฤษฎีกับสถาบันอยู่ 2 กลุม่ด้วยกัน กลุ่มหนึ่ง
อธิบายโดยอาศัยหลักวิตรรกวาทหรือเหตผุลนิยม (Rationalist explanation)  และอีกกลุ่มหนึ่งยึดหลกัการ
อธิบายแบบสสารวาทหรือวัตถุนิยม (Materialist explanation)  
 4.2  กลุ่มวิตรรกวาทอธิบายว่า บรรดาสถาบันต่างๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งทีม่นุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้น คน
แตกต่างจากสัตว์อื่นคือเป็นผู้ทีม่ีเหตุผล  และสถาบันการเมอืงที่เกิดข้ึนน้ันเป็นรูปเป็นร่างหรอืถูกหล่อหลอม
ข้ึนมาด้วยเหตุผลของคนน่ันเอง คือคนจะใช้หลักเหตผุลสร้างทฤษฎีการเมืองข้ึนมาว่า  ระบบการหรือสถาบัน
การเมืองควรมีลักษณะอย่างไร มีกีส่ถาบัน  แต่ละสถาบันมอี านาจอะไร มีความสัมพันธ์กบัสถาบันอื่นอย่างไร 
และเมือ่ทฤษฎีการเมืองใดเป็นที่เช่ือถือกจ็ะถูกน ามาใช้  คือมีการจัดต้ังสถาบันต่างๆ ตามที่ทฤษฎีนั้นก าหนดไว้  
อาจกล่าวได้ว่า “สถาบันของมนุษย์สามารถทีจ่ะอธิบายได้อย่างกว้างขวางว่าเป็นผลิตผลของวิถีความคิดค้น
เกี่ยวกับการเมือง(ทฤษฎีการเมือง)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ตามทรรศนะวิตรรกวาท 
ที่มา Dahl, Modern Political Analysis, 107 

4.3 การแสดงเหตุผลหรือทรรศนะในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการเมืองนี้ แพร่หลายในรูปของปรัชญา
ความเช่ือถือรวมทั้งจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้รับการขัดเกลาให้ชัดแจ้งโดยบรรดาเมธีการเมืองสร้างเป็นทฤษฎี
การข้ึนมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนทุกคนไม่ได้มีอ านาจหรืออิทธิพลทัดเทียมกันดังนั้นเฉพาะทฤษฎี
หรือปรัชญาที่ผู้ปกครองหรือผู้มีอ านาจทางการเมือง ครัทธาเท่านั้น จึงจะได้รับการยอมรับและมี
อิทธิพลเป็นรากฐานก่อการตั้งสถาบันการเมืองต่างๆ ให้ปรากฎเป็นจริงข้ึนมา 
 4.4 การอธิบายทางวิตรรกวาทนี้มีข้อบกพร่องส าคัญอยู่ตรงที่ว่า หากสถาบันต่างๆ ได้รับการ
จัดต้ังตามทฤษฎีที่ก าหนดไว้ และถือว่าทฤษฎีนั้นมีรากฐานมาจากเหตุผลแล้ว ท าไมจึงได้มีข้อขัดแย้ง
เกิดข้ึนภายในหรือระหว่างสถาบัน เพราะเมื่อสถาบันเกิดข้ึนจากเหตุผลก็ไม่ควรที่จะมีข้อขัดแย้งใดๆ 
เกิดข้ึน พวกวิตรรกวาทให้ค าตอบว่า การขัดแย้งนั้นจะเกิดข้ึนจากเฉพาะในระหว่างสถาบันที่มี
รากฐานมาจกการใช้เหตุผลที่เลว(bad reasoning) เท่านั้น หมายความว่า หากผู้ปกครองเช่ือใน

ทฤษฎีการเมือง 
ของผูป้กครอง 

สถาบนั 

การเมือง 
สถาบนั 

สงัคม,เศรษฐกิจ 
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ทฤษฎีการเมืองที่มาจากเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง และก่อตั้งสถาบันข้ึนตามทฤษฎีนั้น ปัญหาข้อขัดแย้งจึงจะ
มีตามมา เนื่องจากทฤษฎีไม่ถูกต้องเสียแต่ต้น เมื่อจัดต้ังตามจึงเกิดข้อขัดแย้ง 
 4.5 อย่างไรก็ตามค าตอบของพวกวิตรรกวาทในเรื่องนี้ยังไม่กระจ่างชัดนัก เพราะมีผู้โต้แย้งว่า 
ไม่แน่นักที่ว่าข้อขัดแย้งระหว่างหรือในสถาบันจะเกิดข้ึนจากความผิดพลาดของผู้ทรงปัญญาที่น า
เหตุผลที่เลวมาสร้างทฤษฎีอาจจะเกิดข้ึนจากการที่คนแต่ละคนเป็นผลิตผลจากสิ่ งแวดล้อมและ
สถาบันไม่เหมือนกัน จึงท าให้มีเหตุผลแตกต่างกันก็ได้ 
 4.6 ส่วนกลุ่มสสารวาทมีความเช่ือว่าสถาบันทางการเมืองและทฤษฎีการเมืองของแต่ละยุค
แต่ละสมัยล้วนแต่เป็นผลจากบทบาทของผลประโยชน์ทางวัตถุหรือเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ทางวัตถุ
ของชนทั้งหลายคือสถานภาพทางสังคม, รายได,้ และทรัพย์สมบัติ โดยทั่วไปแล้วคนพยายามแสวงหา
สิ่งดังกล่าวให้มากขึ้น สถาบันต่างๆ เป็นสิ่งก าหนดผลประโยชน์เหล่าน้ีของแต่ละคน, ใครก็ตามที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากสถาบันใดก็พยายามที่จะรักษาสถาบันนั้นไว้เพื่อประกันผลประโยชน์ของตน เช่น 
พ่อค้าคนใดได้รับประโยชน์จากสมาคมที่ผูกขาดการส่งสินค้าออก ก็จะพยายามรักษาสมาคมนั้นไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความสัมพันธ์ตามทรรศนะสสารวาท 
ท่ี Dahl, Modern Political Analysis, 109. 
 ในการพยายามรักษาก็จะแสวงหาหรือจัดสร้างปรัชญาหรือทฤษฎีชักจูงให้คนเห็นว่าสถาบัน
นั้นควรได้รับการสนับสนุนให้ตั้งอยู่ หรืออาจใช้วิธีการสร้างสถาบันอื่นๆ ที่จะสนับสนุนผลประโยชน์
ของตนยิ่งข้ึน ในกรณีพ่อค้าดังกล่าวอาจจะผลักดันให้มีการออกกฎหมายรับรองการผูกขาดส่ง
สินค้าออกของสมาคมนั้น ในระหว่างที่ ว่ิงเต้นให้กฎหมายนั้นออกก็จะพยายามสร้างทฤษฎีข้ึนมา
เผยแพร่ให้คนเห็นว่ากฎหมายน้ันมีประโยชน์ต่อสังคม 

สถาบนั 

สังคม, เศรษฐกิจ 

สถานภาพทางสังคม 

รายได,้ ทรัพยส์มบติั 

ทฤษฎีการเมือง 
ของผูป้กครองและ 

ผูถู้กปกคครอง 

 

สถาบนัการเมือง 

อ านาจ 
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 4.7 เพราะฉะนั้นในทรรศนะทางสสารวาทจึงเห็นว่า ทฤษฎีเป็นเพียงเครื่องมือค้ าจุนสถาบัน
ให้ดูมีความชอบธรรมในการตั้งอยู่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับ ส่วนคนอื่นๆ ที่ไม่พอใจหรือผิดหวังใน
สถาบันที่มีอยู่เพราะไม่อ านวยประโยชน์แก่ตน ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามสร้างทฤษฎีหรือ
อุดมการณ์ที่ขัดแย้งกับพวกที่ครองอ านาจอยู่เดิมหรือช้ีให้เห็นความไม่ดีของสถาบันที่มีอยู่ ดังนั้นตาม
การอธิบายของพวกวัตถุนิยมนี้ ทฤษฎีการเมืองต่างๆ จะมีรากฐานมาจากผลประโยชน์ทางวัตถุเป็น
ส าคัญ 
 4.8 การอธิบายทางสสารวาทนี้ได้รับการโต้แย้งว่า หากว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเป็น
รากฐานของความคิดมนุษย์ ท าไปชนช้ันเดียวกันมีสถานะทางสังคมเหมือนกันจึงมีแนวความคิดหรือ
อุดมการณ์ไม่เหมือนกัน เช่น พวกกรรมการหรือผู้ใช้แรงงานในอังกฤษ แทนที่จะสนับสนุนพรรค
การเมืองพรรคเดียวกัน กลับแบ่งแยกสนับสนุน 
ทั้งพรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) และพรรคกรรมกร (Labor Party) ในการเลือกตั้งปี 
1945, 1950 และ 1951 ต่อค าถามนี้ พวกที่เลื่อมใสในการอธิบายทางวัตถุนิยมให้เหตุผลว่า เป็น
เพราะคนบางคนเข้าใจในสถานะของตนผิด เช่น กรรมกรบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นชนช้ัน
กลางก็ได้ การไม่รู้จักสถานะของตนเองนี่เองที่ท าให้ความคิดแตกต่างกันทั้งๆ ที่เป็นชนช้ันกลาง
เดียวกัน ค าตอบนี้ได้รับการโต้แย้งว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นอาจมาจากการเป็นเพราะคนเรามี
เหตุผลไม่เหมือนกันก็ได้ แม้จะมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเหมือนกันก็ตาม 
 4.9 จากข้อบกพร่องในอรรถาธิบายของทั้งสองกลุ่ม อาจสรุปได้ว่า “การอธิบายทางวิตรรก
วาทถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด (ทฤษฎี) กับสถาบัน รู้สึกว่าจะไม่สมบูรณ์ เพราะว่าไม่ยอมรับ
อย่างเพียงพอถึงอิทธิพลของสถาบันที่มีต่อความคิด, การอธิบายทางวัตถุนิยมนั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่า
ไม่ยอมรับถึงอิทธิพลของความคิดที่มีต่อสถาบัน” นั่นเอง อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกบั
สถาบันนั้นยังหาการอธิบายที่ถูกต้องสมบูรณ์กระจ่างชัดลงไปไม่ได้ และเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียง
อยู่เสมอ การอธิบายทั้งสองทางที่ยกมานี้เป็นเพียงช้ีให้เห็นถึงความเช่ือที่แตกต่างกันของสองกลุ่ม
ส าคัญ ในการท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสถาบัน 
 
5. ความส่งท้าย 
 5.1 ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง การศึกษาทฤษฎีการเมืองมีลักษณะเหมาะที่จะเป็นสาขาหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์มากกว่ารัฐศาสตร์ เมื่อดูจากขอบเขตและวิธีการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การเรียนทฤษฎีการเมืองหมายถึงการศึกษาวรรณกรรมการเมืองที่ได้รับการยกย่องหรือที่
เรียกว่า “great books” วิธีการศึกษาเป็นแบบการบรรยายประวัติความคิดเห็นและวิเคราะห์
แนวความคิดเหล่านั้นของเมธีการเมืองสมัยก่อน นักศึกษาจะได้รับการแนะน าให้รู้จักกับนักทฤษฎี
การเมืองเรื่องช่ือเป็นรายบุคคลไป การศึกษาเน้นการศึกษาทฤษฎีการเมืองแบบจริยปทัสถาน 
(Normative political theory) ซึ่งให้ความสนใจในการวิเคราะห์โดยการยึดหลักคุณค่า เช่น รูปการ
ปกครองที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร, คุณธรรมของผู้ปกครองมีอะไรบ้าง, เป็นต้น 



10 

 

 

10 

 5.2 หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา มีแนวโน้มใหม่ๆ เกิดข้ึนในการศึกษาทฤษฎี
การเมือง โดยมีการน าวิธีการแบบศาสตร์ คือการสังเกตการณ์และการทดลองมาใช้ แม้ว่าทฤษฎี
แบบจริยปทัสถานหรือปรัชญาการเมืองสมัยก่อนจะยังได้รับความสนใจศึกษาและถือเป็นแม่บท
เบื้องต้น แต่ทฤษฎีการเมืองได้ขยายขอบเขตไปถึงการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงใหม่โดยวิธีการ
ทางศาสตร์ พยายามที่จะสร้างทฤษฎีใหม่ๆ ข้ึนมาโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และวิจัยสนับสนุน 
การศึกษาทฤษฎีการเมืองมีแนวโน้มให้ความสนใจทฤษฎีการเมืองเชิงวิทยาศาสตร์ (Empirical 
political theory) ที่ยึกหลักความเป็นจริงที่ได้จากการวิจัย 
 

ภาคผนวก 
สาขาวิชาทฤษฎีการเมือง 

ดร.ทินพันธุ์  นาคะตะ 
(คัดจาก ดร.ทินพันธ์ุ นาคะตะ. รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส าคัญ และแนวทางศึกษา

วิเคราะห์การเมือง. บรรณกิจ, 2525. หน้า 17-21.) 
 

 สาขาวิชาทฤษฎีการเมือง ทฤษฎีเป็นระบบแห่งความรู้ที่มีระเบียบวิธีประเภทหนึ่งทฤษฎี
การเมือง เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสาธารณะ ทฤษฎีตามความหมาย
กว้างๆ ในประวัติของทฤษฎีการเมือง รวมถึงค าสอน การพรรณนาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การอธิบาย
แนวความคิดที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ การตัดสินในคุณค่า ตลอดจนข้อเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายนโยบาย
หรือหลักการต่างๆ ของนักคิดคนใดคนหนึ่ง ทฤษฎีเหล่าน้ีส่วนมากไม่ยึดหลักวิทยาศาสตร์แต่เกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดข้ึนในใจ การใช้เหตุผลอย่างเดียวหรือการถือว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงที่ไม่ต้องมี
การพิสูจน์กัน ทั้งนี้เพราะอาศัยความเช่ือเป็นหลัก เรื่องที่ส าคัญๆ ส าหรับการศึกษาประวัติทฤษฎี
การเมืองจึงประกอบด้วยหัวข้อเรื่องเหล่านี้ เช่น ก าเนิด ลักษณะ และเป้าหมายที่เหมาะสมของรัฐ 
สัญญาประชาคม ความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นระหว่างรัฐกับศาสนา อธิปไตยรูปแบบของการปกครองที่
ดีที่สุด รวมทั้งความส าคัญของกฎธรรมชาติที่มีต่อการเมือง ทฤษฎีเหล่านี้นับว่ามีอิทธิพลต่ออุดมคติ 
การประพฤติปฏิบัติ และวิวัฒนาการของสถาบันทางการเมืองต่างๆ ในอารยธรรมตะวันตกเป็นอันมาก 
แต่ก็แสดงให้เห็นความเข้าใจอันสับสน ระหว่างการพรรณนาการอธิบาย และการเสนอแนะ ครั้นมาถึง
สมัยที่ทฤษฎีการเมืองหันมาสนใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์เรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับความสนใจในระยะ
ก่อนต้นคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ เช่น เป้าหมายต่างๆ ที่เหมาะสมของรัฐ และรูปแบบการปกครองที่ดี
ที่สุด จึงเริ่มเสื่อมความนิยมไป 
 ตามความหมายอย่างแคบๆ ในปัจจุบัน ทฤษฎีหมายถึงแนวความคิดซึ่งเป็นข้อเสนอที่อธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ทฤษฎีที่ยึดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการสังเกตการณ์และ
ยึดถือหลักเหตุผล ทฤษฎีการเมืองปัจจุบันได้พยายามแสวงหาความคิดหลักๆ ที่ชัดเจนและรัดกุม มา
อธิบายปรากฎการณ์ทางการเมือง ซึ่งมีอยู่จริงในลักษณะต่างๆ กัน เช่น แนวความคิดเรื่องกลุ่มของ 
Bentley กับ Truman ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงมากกว่า
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แนวความคิดที่เน้นในเรื่องบุคคล และแนวความคิดเกี่ยวกับดุลยภาพหรือการขาดดุลยภาพ รวมทั้ง
แนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจการควบคุม และอิทธิพลของ Catlin, Merriam, Lasswell, 
Morgenthau, และ March ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจส าคัญของทฤษฎีการเมืองกับแนวความคิดเกี่ยวกับ
ชนช้ันน าของ Pareto, Lasswell, Djilas ซึ่งช้ีให้เห็นว่า ในทุกระบบของสังคมย่อมจะมีกลุ่มชนช้ันน า
อยู่เสมอ นอกจากนี้ก็มีแนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการตัดสินตกลงใจของ Weber, Simon, Brecht 
เกี่ยวกับเกม และเกี่ยวกับหน้าที่ของ Merton, Parsons, Almond แต่อย่างไรก็ตามแนวความคิด
เก่าๆ ก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ เช่นในเรื่องสถาบัน รูปแบบต่างๆ ของการปกครอง ระบบรัฐธรรมนูญ 
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม เสรีภาพ ความเสมอภาคและธรรมชาติของมนุษย์เป็นต้น 
 ความก้าวหน้าในด้านพฤติกรรมศาสตร์ มีผลให้การศึกษาวิชาการเมืองเปลี่ยนความสนใจจาก
การเน้นในเรื่องสถาบันกับปัญหาในทางปฏิบัติ ไปสู่การแสวงหาทฤษฎีที่อาศัยการสังเกตการณ์มากข้ึน 
และโดยที่การศึกษาวิจัยอย่างมีระเบียบวิธี จ าต้องมีทฤษฎีเป็นแนวทาง ในการจัดระเบียบข้อมูลหรือ
ความรู้ที่ได้มา ทฤษฎีการเมืองจึงมีบทบาทส าคัญที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการศึกษาในสาขาต่างๆ 
ของวิชารัฐศาสตร์ จากการเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการน าหัวข้อเรื่องต่างๆ มาปะติดปะต่อกันไปสู่การ
เป็นศาสตร์ในทางวิเคราะห์มากขึ้นโดยล าดับ 
 ทฤษฎีการเมืองเป็นสาขาวิชาที่มีรากฐานมาจากวิชาปรัชญา หรือความคิดทางการมเองซึ่ง
กว่าจะแยกตัวออกจากปรัชญาทางสังคมได้ก็ใช้เวลานาน โดยปกตินักปราชญ์ส่วนมากจะมุ่งเสนอ
มาตรฐานทางศีลธรรม ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา และส าหรับการสร้างภาพพจน์ของสังคมที่ดี 
นักปราชญ์ทางการเมืองจึงพยายามคิดสร้างเป้าหมาย และการจัดระเบียบทางสังคมเสียใหม่รวมทั้ง
หาทางเสนอแนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และแนวทางในการก าหนดนโยบายให้แก่สังคม แต่
ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบในขณะที่วิชารัฐศาสตร์เริ่มก้าวไปสู่การเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งนั้น วิชา
ปรัชญาได้หันมาสนใจศึกษาประวัติความคิดต่างๆ ของนักปราชญ์ทางการเมืองที่ส าคัญๆ เช่น เรื่อง
เสรีภาพ ความเสมอภาค การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยโดยมีการศึกษาวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล และหาทางอธิบายถึงสาเหตุแห่งการเกิดของความคิดเหล่าน้ันรวมทั้งมีการศึกษากันใน
เรื่องปรัชญาแห่งความรู้ในวิชารัฐศาสตร์ด้วย แต่ก็มีอยู่บ้างที่ปรัชญาการเมืองในอดีตได้พยายาม
อธิบายถึงสาเหตุ และวิธีการของการประพฤติปฏิบัติที่ระบบการเมืองต่างๆ ด าเนินอยู่ และสิ่งนี้ได้
พัฒนาไปสู่การเป็นทฤษฎีการเมือง ที่อาศัยการสังเกตการณ์ในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จึง
กล่าวได้ว่า ทฤษฎีการเมืองเป็นทั้งสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์และเป็นสิ่งที่อธิบายปรากฎการณ์
ทางการเมือง ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ในสาขาวิชาอื่นๆ ของรัฐศาสตร์ 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีทฤษฎีการเมืองที่เกิดจากการสังเกตการณ์และพิสูจน์ได้อยู่
หลายระดับ แม้ว่าทฤษฎีเหล่าน้ันเพิ่งจะอยู่ในข้ันเริ่มต้นของการพัฒนาก็ตาม ณ ระดับที่มีความหมาย
อย่างแคบๆ ทฤษฎีได้แก่สิ่งที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ตั้งแต่สองอย่างข้ึนไป  โดย
น าข้อเสนอต่างๆ มาวางเป็นกฎเกณฑ์ เช่น การกล่าวว่า การมีจิตใจแบบประชาธิปไตยย่อมข้ึนอยู่กับ
ระดับการศึกษา แต่ ณ ระดับที่มีความหมายกว้างข้ึน ทฤษฎีประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อเสนอ
ต่างๆ ที่ครอบคลุมบางส่วนของกิจกรรมทางการเมือง เช่น ทฤษฎีพรรคการเมืองทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
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ผู้น า และทฤษฎีพฤติกรรมในการบริหาร รวมทั้งทฤษฎีการเป็นตัวแทนทฤษฎีโครงสร้างแห่งอ านาจใน
ชุมชน ฯลฯ ส าหรับทฤษฎีที่ครอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดเป็นสิ่งที่อธิบายถึงขอบเขตแห่ง
ความสนใจ สาระส าคัญ หรือเอกลักษณ์ของวิชารัฐศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งได้แก่ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ และทฤษฎีที่ว่าด้วยระบบ เป็นต้น 
 
 ส าหรับทฤษฎีแบบแรก อธิบายถึงกระบวนการทางการเมือง ที่มีส่วนในการจัดสรรและใช้
ทรัพยากรทางการเมือง รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย เช่น ทฤษฎีที่ว่าด้วย
อิทธิพลของกลุ่มในทางการเมืองของ Bentley กับ Truman ซึ่งอธิบายว่า นโยบายใดๆ ย่อมเป็น
ผลลัพธ์หรือดุลยภาพที่เกิดข้ึน จากการปรับตัวหรือการตกลงใจเป็นการอธิบายถึงอิทธิพลในลักษณะ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการควบคุมทรัพยากร เจ้าหน้าที่ สถาบัน ตลอดจนการก าหนดและการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ได้เริ่มมีการสนใจศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเหล่าน้ันนับแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา จนบัดนี้
ทฤษฎีดังกล่าวยังอยู่ในข้ันการพัฒนาเท่านั้น  และยังไม่มีการประสานกันนักทฤษฎีเหล่านี้อธิบายถึง
กิจกรรมทางการเมือง ที่มองจากการด าเนินงานภายในของระบบการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
ช้ีให้เห็นอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการตัดสินตกลงใจ หรือต่อการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลาย 
โดยตั้งอยู่บนข้อสมมุติที่ว่า ระบบการเมืองนั้นจะด ารงอยู่ได้ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
 จึงมีทฤษฎีที่ว่าด้วยหน้าที่และระบบ มาอธิบายว่า การที่ระบบการเมืองใดจะด ารงอยู่ได้ช่ัว
ระยะหนึ่งนั้น จะต้องมีสถาบันทางการเมืองต่างๆ ท าหน้าที่อะไรบ้าง เช่น การแสดงความต้องการให้
ปรากฏ การแปลงความต้องการนั้นให้เป็นนโยบายทางเลือก การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง 
การสรรหาผู้น า การติดต่อสื่อสารทางการเมือง การก าหนดข้อบัญญัติ การน าข้อบัญญัติไปปฏิบัติ และ
การตีความในข้อบัญญัติ แต่จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นทฤษฎียังไม่เหมาะนักเพราะเหมาะที่จะเป็นระเบียบ
ปฏิบัติในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางสังคมโดยทั่วไปมากกว่า คือเป็นสิ่งที่ช่วยให้
มองเห็นความสัมพันธ์เหล่าน้ัน นอกจากนี้ยังจะต้องมีการปรับปรุงในรายละเอียดอีกมาก อย่างไรก็ดี
อย่างน้อยที่สุดแนวความคิดนี้ก็มีส่วนให้เราตระหนักว่า สถาบันที่เหมือนกันอาจท าหน้าที่หรือมี
กิจกรรมที่แตกต่างกันไปได้ ในท านองเดียวกันสถาบันที่แตกต่างกันก็อาจท าหน้าที่เดียวกันก็ได้ ส่วน
ทฤษฎีที่ว่าด้วยระบบการเมืองอธิบายว่ากิจกรรมทางการเมืองเป็นระบบของความสัมพันธ์ทาง
การเมือง ซึ่งด าเนินอยู่ในสิ่งแวดล้อมของสังคม จึงได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น 
ความกดดัน ขณะเดียวกันระบบการเมืองก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันและ
กระบวนการต่างๆ จัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สังคม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุน และยอมรับปฏิบัติ
ตามในช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
 

นครรัฐกรกีและความคิดทางการเมืองยคุกอ่นเพลโต 
 
 การศึกษาความคิดของมนุษย์นั้นจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและ
สังคมของเจ้าของความคิดประกอบด้วย เพราะมนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้ที่สามารถมีความคิดดัดแปลง
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สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของตนแต่ฝ่ายเดียว ความจริงแล้วสิ่งแวดล้อมมีส่วนหล่อหลอมหรือมีอิทธิพล
ต่อความคิดของเขาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน จะเห็นได้จากเมธีการเมืองในยุคต้นมักจะมีแนวความคิดอยู่
ในแวดวงของความเป็นนครรัฐเล็กๆ เมื่อสร้างภาพพจน์ของสังคมอุดมคติก็มักจะสร้างในกรอบรูปของ
นครรัฐที่ไม่กว้างขวางใหญ่โตเหมือนประเทศในยุคปัจจุบัน เหตุเพราะนักคิดในสมัยนั้นต่างก็ได้รับ
อิทธิพลของลักษณะนครรัฐที่ตนอาศัยและคุ้นเคยอยู่ ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวนี้ในบทนี้จะได้บรรยาย
ถึงสภาพทางสังคมและการปกครองของนครรัฐกรีก เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และทรรศนคติของ
ชนชาวกรีกโดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์ ดินแดนที่หล่อหลอมนักทฤษฎีการเมืองคนส าคัญหลายท่าน 
และจะขยายการศึกษาครอบคลุมไปถึงความคิดทางการเมืองของเมธีการเมืองที่มีช่ือเสียงในสมัยก่อน
เพลโตด้วย 
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