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บทคัดยอ
การศึกษาความกาวหนาของรัฐศาสตรในประเทศไทยมีการแบงเปน 5 ชวงเวลา คือ
1) กอน พ.ศ. 2475 ยุคเริ่มตนการศึกษาทางรัฐศาสตร 2) พ.ศ. 2475 – 2490 ยุคการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 3) พ.ศ. 2490 - 2519 ยุคเผด็จการอํานาจนิยม 4) พ.ศ. 2520 - 2540 ยุค กึ่ง
ประชาธิปไตย (ครึ่งใบ) และการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม และ 5) พ.ศ. 2541 - 2560
ยุคการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปประเทศ (แรงขับเคลื่อนตามกระแสสังคม)
การศึ ก ษาในแต ล ะยุ ค นั้ น ส ง ผลกระทบต อ เนื่ อ งให วิ ช าการทางด า นรั ฐ ศาสตร แ ละ
รั ฐ ประศาสนศาสตรใ นสั งคมไทยขาดความกาวหนาทั้ง ในแงก ารจัด ระเบีย บสถาบัน วิช าการ
มาตรฐานและบรรทัดฐานทางวิชาการ ความกระตือรือรน ของนักวิชาการและชุมชนวิชาการ ตลอดจน
กิจกรรมหลักทางวิชาการซึ่งครอบคลุมตั้งแตการเรียนการสอน การิวิจัย และการบริการสังคม
ซึ่ง เชื่อ มโยงไปถึง การประยุก ตใ ชใ หเ กิด ผลประโยชนที่เ ปน รูป ธรรมตอ สาธารณะหรือ สัง คม
โดยสวนรวม
คําสําคัญ: ความกาวหนา การเมือง รัฐศาสตร
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Abstract
The study of the progress of politics in Thailand is divided into 5 eras. Those indude
1) Prior to 1932, the period in which the study of Political Science 2) from 1932 to 1947, in a
period of changes in government. 3) from 1947 to 1976, in a period of dictatorship. 4) from
1977 to 1997, in a period of semi-democracy and constitutional reform. 5) from 1998
to 2017, a period of change involving national reform (mobilization in accordance with the
social stream).
The study in each of the eras above consistently affect the progress on the political
science and public administration in Thai society such as organizing academic institutions
academicals standards and norms, enthusiasm of academic and academic communities as well
as the main academic activities covered by teaching, research, and social services. These
difficulties also bring about the tangible beneficial applications toward public or society
as a whole.
Keywords: Development of Political Science, politics, Political Science
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บทนํา
การศึกษาทางรัฐศาสตรควรอยางยิ่งที่จะศึกษาสาระทางวิชาการที่สามารถสะทอนความเปน
รัฐศาสตรในแตละยุคไดดีที่สุดนั่นก็คือ เหตุการณทางการเมืองของไทยที่เกิดขึ้นในแตละยุคแตละสมัย
ซึ่งก็เทากับวาน้ําหนักหรือประเด็นในมุมมองของรัฐศาสตรขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมที่ผกผันอยู
ตลอดเวลา สิ่งสําคัญ ๆ ที่สามารถสะทอนความเปนรัฐศาสตรนอกตําราอาจเทียบเคียงมาจากจุด
วิกฤติ จุดผกผันของความเปลี่ยนแปลงซึ่งถูกบันทึกเรื่องราวไวแลวผานประวัติศาสตรการเมืองไทย
และได นํา มาเป น ตั ว วิ เ คราะห ค วามสํา คั ญ ของการศึ ก ษารั ฐ ศาสตร ห รื อ จุ ด เน น ต า ง ๆ ของ
การศึกษารัฐศาสตรในประเทศไทยในแตละยุค
ผูเ ขี ย นไดทํ า การศึก ษาความกาวหนา ของการศึก ษารั ฐ ศาสตร ไ ทย โดยนํา เสนอถึ ง
แนวทางการศึกษารัฐศาสตรออกเปนยุคของการศึกษารัฐศาสตร ซึ่งเปนสิ่งที่เห็นไดคอนขางชัดวา
มีลักษณะแปรผันตรงตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการเกิดรัฐประหาร
อันนําไปสูความไมตอเนื่องของนโยบายรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงกระตุนเหลานี้สงผลตอ
การศึกษาทางรัฐศาสตรทั้งสิ้นซึ่งสามารถอธิบายความกาวหนาของรัฐศาสตรในประเทศไทยผาน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนี้
พ.ศ. 2442 - 2475 ยุคเริม่ ตนการศึกษาทางรัฐศาสตรของไทย
เมื่ อ เกิ ด การปฏิ รู ป การปกครองในสมั ย รั ช กาลที่ 5 เป น การปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห าร
ราชการแผนดินของประเทศจากแบบดั้งเดิมที่ใชสบื เนื่องกันมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ไดมีการจําแนกการปกครองเขาสูสวนกลาง ลิดรอนหรือยกเลิกอํานาจของเจาเมืองและเจาหนาที่
ในเขตหัวเมืองและเมืองขึ้น รวมทั้งการจัดระเบียบสายการบังคับบัญชาเสียใหมและสามารถเพิ่ม
จํานวนบุคลากรในสวนราชการตาง ๆ การปรับปรุงระบบการบริหารงานและโครงสรางของระบบ
ราชการสมั ย รั ช กาลที่ 5 ถื อ เป น ต น ฉบั บ ของการปฏิ รู ป ระบบราชการเป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มา
จากการตอบสนองผลกระทบที่มาจากประเทศตะวันตก เพื่อใหระบบราชการไทยมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศตะวันตก อันจะเปนการชวยรักษาเอกราชของประเทศ
ไทยจากการรุกรานและการลาอาณานิคมของจักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศสไวได
การศึกษารัฐศาสตรในยุคนี้เปนการผลิตขาราชการไปทํางานตามจังหวัดหัวเมืองตาง ๆ
พบวา ขาราชการมีความรูเฉพาะดานการปฏิบัติงานในหนวยงานเทานั้นยังขาดความรูในหลัก
วิชาการเกี่ยวกับการปกครองทองที่ ซึ่งถือเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการปกครองราชการ
สวนภูมิภาค (จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, 2527) ขอนี้ยังผลใหกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นไดหัน
มาเปลี่ย นแปลงเนื้อ หาหลัก สูตรการฝก หัด อบรมนัก เรียนฝกหัดใหมีความรูเรื่องการปกครอง
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ทอ งที่ ค วบคูไ ปกั บ ความรู ใ นการปฏิบั ติห น าที่ ใ นหนว ยงาน ซึ่ งมี รายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด
สถานศึกษาดังนี้
พ.ศ. 2442 จุดเริ่มตนในการศึกษาเกิดจากการสถาปนาโรงเรียนฝกหัดขาราชการ
พลเรื อ นมี ภ ารกิ จ ประการสํ า คั ญ ในการฝ ก หั ด เฉพาะข า ราชการฝ า ยปกครองป อ นให กั บ
กระทรวงมหาดไทยเป นหลัก โดยพิจารณาจากตัว เนื้อ หาสิ่งที่เ รียนที่ส อนจะประกอบไปดว ย
วิชาเสมียน วิชากฎหมาย วิชาระเบียบราชการ วิชาฝกงาน และ อื่น ๆ ที่จําเปน รวมถึงแนวแหง
ราชประเพณีนิยมในกระทรวงมหาดไทย (ไพฑูรย สินลารัตน, 2546) ถึงแมจะมีกระทรวง ทบวง
กรมอื่น ไดรับบรรจุบัณฑิตจากสํานักฝกหัดขาราชการพลเรือนไปบาง แตก็นับเปนสวนนอย ทั้งนี้
อาจจะเนื่อ งมาจากความนิยมและความสนใจของบุตรหลานขุนนางนอยใหญ ที่เ ปนกลุมซึ่งมี
โอกาสไดรับ การศึก ษาเลา เรีย นในระดับ อุด มศึก ษา ยัง คงใหน้ํา หนัก ความสนใจไปที่ส าย
การปกครองมากกวาอืน่ ใด
รัฐศาสตรในยุคของการปรับปรุงประเทศ มีเนื้อหาสาระอยูกับสาขาวิชาการแกน
หลั ก คือ วิ ชาการที่เ กี่ ย วกั บ การปกครองและการจัด การบริ หารงานบา นเมือ ง และวิ ชาการที่
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค และกระบวนการในการพั ฒ นาประเทศ นํ า ความรู ท างรั ฐ ศาสตร ม าใช มี
เปาประสงคสํ าคั ญอยูที่การดํ าเนินการปรับ ปรุงประเทศเพื่อใหเ ทาทันและเทาเทียมกับ นานา
อารยะประเทศที่ เ ข า มามี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ รั ฐ สยาม ผ า นการนํ า วิ ช าการความรู ร วมถึ ง เทคนิ ค
วิทยาการ การบริหารงานใหม ๆ ที่เชื่อกันวาทันสมัยมาจากซีกโลกตะวันตก ซึ่งก็ไดสงผลใหราช
สํานักตองขยายบทบาทพิเศษในการสรางคนและสรางความรู สําหรับใชเปนพื้นฐานในการบริหาร
จั ด การบ า นเมื อ งและปกครองดู แ ลประเทศตามแนวทางที่ พึ ง ประสงค โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา ไดเปดสอนเปนสาขาวิชาหนึ่งขึ้นคือ สาขาการปกครอง อยางไรก็ตามพบวาไดมี
การพัฒนาวิชารัฐศาสตรขึ้นในระดับหนึ่ง หากเนื้อหาใดที่กระทบกระเทือนตอการปกครองระบอบ
ดังกลาว ก็แทบจะไมมีการสอนกันเลย
พ.ศ. 2445 ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง และขยายเป น โรงเรี ย นมหาดเล็ ก หลวง เพื่ อ เป น
การผลิตบุคลากรเพื่อเขารับราชการใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ
พ.ศ. 2453 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เปน
การศึกษาวิชาขาราชการพลเรือนทั่วไป และวิชาเสมียนยกฐานะเปน “โรงเรียนขาราชการพลเรือน”
พ.ศ. 2459 ไดสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น เกิดคณะรัฐประศาสนศาสตรขึ้น
พ.ศ. 2474 สมเกียรติ วันทะนะ, 2524, อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2542
เรี ย กรั ฐ ศาสตร ใ นสมั ย นี้ ว า “รั ฐ ศาสตร แ บบพระพุ ท ธเจ า หลวง” หรื อ “รั ฐ ศาสตร แ บบรั ฐ
ประชาชาติยุคกอตัว” อันมีลักษณะสําคัญอยูที่การเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ (Absolutist State)
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ที่ยึด หลัก แนวทางการบริหารจัดการการเมือง การปกครองไวที่ความสํานึกในพันธกิจของชน
ชั้นสูงไดและการจัดการเรียนการสอนไดถูกนํามาสอนกันอยางเปนจริงเปนจังดวย
การศึกษารัฐศาสตรของไทยอาจเรียกวาเปนการศึกษารัฐศาสตรในยุคโบราณของไทย
แตกตางจากการศึก ษารั ฐ ศาสตรใ นปจจุบัน อยา งมาก ทั้ง ในดา นของเนื้อ หา หรือ ประเด็ น ที่
สนใจศึกษาและวิธีการในการศึกษา การศึกษาที่เรียกวารัฐศาสตรอาจเรีย กวาเปนการศึก ษา
ศาสตร หรือวิชาทางการเมืองอาจนับยอนไปถึงสมัยสุโขทัย โดยเปนลักษณะของการศึกษาศิลปะใน
การปกครอง ซึ่งเปนการศึกษาที่จํากัดไวเฉพาะในหมูชนชั้นผูปกครอง คือ กษัตริย พระบรมวงศานุ
วงศ และพวกขุนนางเทานั้น
พ.ศ. 2475 - 2490 ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
การศึกษารัฐศาสตรไทยในชวงนี้เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของประเทศไทยนั้น ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการเรียน
การสอนในทางการเมืองการปกครองดวย ซึ่งเห็นไดจากการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง จากผลการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรโดยทานปรีดี พนมยงค ไดตระหนัก ถึงความจําเปน
ในอันที่จะปูพื้นฐานความคิดทางการเมืองใหสิทธิและโอกาสกับประชาชนสว นใหญที่จะไดรับ
การศึกษา ตอมาทานปรีดี พนมยงศ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมื อ ง พุ ท ธศั ก ราช 2476 ต อ สภาผู แ ทนราษฎรในวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2476
สภาผูแทนราษฎรไดผานรางพระราชบัญญัติดังกลาว ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2476 จากการพิจารณาถึงคํากราบบังคมทูลของทานปรีดี พนมยงค
ในฐานะผูประศาสนการมหาวิทยาลัยตอสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคในวันเปดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรการเมือง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477
ก็จะเห็นไดชัด ถึงจุด มุงหมายของการตั้งมหาวิท ยาลัย แหงนี้ที่วา “ในการตั้งสถานศึก ษาตาม
ลักษณะของมหาวิทยาลัยยอมเปนเครื่อ งพิสูจนและเปนปจจัยในการแสดงความกาวหนาของ
ประเทศ ประชาชนชาวสยามจะเจริญในอารยธรรมไดก็โดยอาศัยการศึกษาอันดี ตั้งแตชั้นต่ํา
ตลอดถึงการศึกษาชั้นสูง เพราะฉะนั้นในการที่จะอํานวยความประสงคและประโยชนของราษฎร
ในสมัยนี้ จึงจําตองมีส ถานศึกษาใหครบบริบู รณทุกชั้น มหาวิทยาลัย ยอมอุปมาประดุจบอน้ํา
บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรูอันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได
ตามหลัก แหง เสรีภ าพในการศึก ษา รัฐ บาลและสภาผูแ ทนราษฎรเห็น ความจํา เปน ในขอ นี้
จึงตราพระราชบัญญัติจัดมหาวิทยาลัยขึ้น” (พีระพงษ สิทธิอมร, 2549)
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การเปลี่ยนแปลงทางดานสถาบันการจัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรในประเทศไทย
ในชวงนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะรัฐประศาสนศาสตรที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถูกยุบไปในป
พ.ศ. 2472 เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนนอยและตั้งขึ้นใหมในป พ.ศ. 2476 เปนคณะนิติศาสตร
และรัฐศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตในป พ.ศ. 2476 ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ใหโอนคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไปสังกัดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (ดิเรก ชัยนาม, 2509)
พ.ศ. 2490 - 2519 ยุคเผด็จการอํานาจนิยม
การศึ ก ษารั ฐ ศาสตร ใ นป พ.ศ. 2491 รั ฐ บาลได จั ด ตั้ ง คณะรั ฐ ศาสตร ขึ้ น ที่
จุ ฬ าลงกรณมหาวิท ยาลัย อีก ครั้ง หนึ่ ง ซึ่ ง การจั ด ตั้ง คณะรั ฐ ศาสตรขึ้น ครั้ง นี้ไ มไ ดเ ป น ผลมา
จากพัฒนาการทางการศึกษาแตเปนเหตุผลทางการเมืองของกลุมนายทหารที่ตองการลดบทบาท
ของกลุมปรีดีที่ผูกขาดการผลิตบัณฑิตเขาสูระบบราชการดวยหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต และ
ในปถัดมา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ไดถูกตั้งขึ้นตามมา การเกิดขึ้นของคณะ
รัฐ ศาสตรนับ ไดวาเปนจุด เริ่มตน ของการศึก ษาวิชารัฐ ศาสตรส มัย ใหมใ นประเทศไทย แมวา
การศึกษารัฐศาสตรในชวงนี้จะยังคงเปนการผลิตบัณฑิตเพื่อการทํางานในสายงานราชการเปน
หลักแตการศึกษาในลักษณะที่เปนวิชาการนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยมา (อนุสรณ ลิ่มมณี, 2543)
การศึก ษารัฐศาสตรไทยไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา โดยที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา
(Indiana University) ไดใหความชวยเหลือทางดานวิชาการแกค ณะรัฐ ศาสตรที่มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตรในป พ.ศ. 2498 เพื่อใหการศึกษาในระดับปริญญาโท ในเวลาตอมาคณะดังกลาวได
แยกตัวออกมาเปนสถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในป พ.ศ. 2509 นอกจากนี้ท างคณะ
รัฐศาสตร ทั้งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ไดรับความชวยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกาเชนกันโดยมูลนิธิฟูลไบรท (fulbright foundation) ไดสงผูเชี่ยวชาญมาชวยราง
หลั ก สู ต รทางด า นรั ฐ ศาสตร ใ ห แ ก ทั้ ง 2 มหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2494 ซึ่ ง นั บ ได ว า วิ ช า
รัฐ ศาสตรใ นฐานะที่เ ปน ศาสตรในการพยายามศึกษาและวิเคราะหปรากฏการณทางการเมือง
อยางลึกซึ้งก็เริ่มตนขึ้น ณ จุดนี้
การศึกษารัฐศาสตรในปถัดมา ภายหลังการเขามาปูรากฐานของรัฐศาสตรอเมริกันนั้น
เปนการศึกษาแนวพฤติกรรมศาสตรประมาณชวงป พ.ศ. 2493 - 2513 การศึกษารัฐศาสตรไทย
ก็ไดรับอิทธิพลจากกระแสรัฐศาสตรอ เมริกันในการนํามาใชศึก ษาการเมือ งการปกครองไทย
ดว ยเชนกัน สงผลใหก ารศึก ษารัฐ ศาสตรใ นสังคมไทยในชว งนี้มีป ระเด็นหลัก ที่มุงศึก ษา เชน
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ทัศนคติของปจเจกบุคคลตอกรณีปญหาตาง ๆ วัฒนธรรม
ทางการเมือ ง การเรีย นรูท างการเมือ งบุค ลิก ภาพทางการเมือ ง เปน ตน รวมถึง วิธีก ารใน

6

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017

การศึกษาก็ใหความสําคัญกับการวัดและการเก็บขอมูลที่เปนวิทยาศาสตรเปนอยางมาก ในระยะ
นี้นักวิชาการที่มีบทบาทสูงตอการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตรในสังคมไทย ไดแก พรศักดิ์ ผองแผว
เปนตน (รอง ศยามานนท, 2523)
ประมาณ 3 ทศวรรษนับตั้งแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา รัฐศาสตรไดทําหนาที่สําคัญ
ในการใหขอเสนอแนะและการเสนอแนวคิดในเรื่องการพัฒนาประเทศ แนวทางการปรับ ปรุง
สถาบันทางการเมืองการปกครอง รวมทั้งการปรับปรุงองคการทางการเมืองและระบบราชการ
ดวยการเสนอตัวแบบ แนวคิดและทฤษฎีใหม ๆ ที่เปนประโยชนและไดรับการยอมรับอยางสูงใน
สังคมไทย แมใ นปจจุบันรัฐ ศาสตรใ นสัง คมไทยจะมีลัก ษณะออ นแรงทางวิช าการ เนื่อ งจาก
บทความ หนังสือวารสารทางวิชาการกลับลดลงทั้งที่นักวิชาการดานรัฐศาสตรเพิ่มจํานวนมากขึ้น
กวาเดิม (ธเนศร เจริญเมือง, 2545)
ในชวงนี้กลุมแนววิเคราะหเชิงรัฐ (Statism) และเศรษฐศาสตรการเมือง เริ่มมีบทบาท
มากขึ้น ในฐานะกรอบแนวความคิดในวงการรัฐศาสตรไทย นับตั้งแตวงวิชาการสากลเริ่มนํารัฐมา
ศึกษาในฐานะหนวยการวิเคราะห และโดยที่ Skocpol ไดเสนอบทความเกี่ยวกับแนวการวิเคราะห
การเมืองแนวรัฐขึ้นมาใหม การศึกษาแนวรัฐ ซึ่งพื้นฐานทางทฤษฎีและการถกเถียงเกี่ยวของกับ
แนวการศึกษา เศรษฐศาสตรการเมือง มีการถกเถียงและพัฒนาทางความคิดรวมกันทางวิชาการ
ชวงหนึ่งในวงวิชาการไทย ในชวงที่กลุมธุรกิจมีบทบาทอยางมากในโครงสรางอํานาจรัฐและการเมือง
ชัย อนัน ต สมุท วณิช เปน ผูนํา การศึก ษาเรื่อ งรัฐ และบทบาท การถกเถีย งกับ มิติก ารเมือ ง
เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่ผาสุก พงษไพจิตร ฉัตรทิพย นาถสุภา เปนผูนําการศึกษาการเติบโต
ของกลุมทุนในสังคมที่ขยายตัวมีบทบาททางการเมือง การขูดรีดภายในสังคม ซึ่งพัฒนากลายเปน
ความสนใจ ประชาสังคม (Civil society) ซึ่งกลายเปนรากฐานของนักวิชาการไทยที่สําคัญหลายคน
ไดแก ฉันทนา บรรพศิริโชติ นฤมล ทับชุมพล และประภาส ปนตบแตง เปนตน ที่เนนการศึกษา
ความสัมพันธของภาคสังคมกับภาครัฐ โดยมีแนวโนมที่จะมองการกดขี่ และการไดประโยชน ของรัฐ
ตลอดจนผูนํารัฐเปนตัวกอเกิดปญหาใหกับภาค สังคม และประชาสังคม (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554)
เปน ที่นา สัง เกตวา การพัฒ นาการของรัฐ ศาสตรไ ทย เมื่อ มาถึง จุด นี้ไ ดนัก วิช าการในกลุ ม
แนวความคิดนี้เปนจํานวนมาก โดยเปนนักวิชาการสวนใหญที่มองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในฐานะของสั ง คมเพี ย งอย า งเดี ย วที่ เ ป น ศู น ย ก ลางในการวิ เ คราะห ท างการเมื อ ง ดั ง นั้ น
สถานภาพของรั ฐ ศาสตรไ ทยในมุ มของนั กวิชาการจึงไมมีค วามหลากหลาย ขาดมุมมองทาง
ทฤษฎี ที่หลากหลายในการเลือกปจจัยที่จะเปนศูนยกลางการมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ซึ่งในความเปนจริงพัฒนาการของรัฐศาสตรเริ่มเห็นการกอตัวของปจจัยระบบระหวางประเทศใน
ฐานะศูนยกลางการเปลี่ยนแปลง
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พ.ศ. 2520 - 2540 ยุคกึ่งประชาธิปไตย (ครึ่งใบ) และการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม
ในยุคของสังคมไทยในทศวรรษ 2520 พบกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การพัฒนา
ประชาธิปไตยที่เริ่มจากการยึดอํานาจของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ในปลายป พ.ศ. 2520
การประกาศใชรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2521 และการเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. 2522 ในดานที่สอง
คือ การเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งกอ ตัว ขึ้นตั้งแตป ลายทศวรรษ 2510 ในชว งนี้
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดขึ้นครองอํานาจในฐานะนายกรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. 2523 เปนตนมา
ทามกลางการยอมรับของคนสวนใหญและปญหาดานเศรษฐกิจที่ตองการแกไขและปรับปรุงอยาง
เรง ดว น สถานการณท างเศรษฐกิจและการเมือ งดัง กลาว ไดเ อื้อ อํา นวยใหรัฐ บาลสามารถ
ปรับเปลี่ยนนโยบายดานตาง ๆ ไดอยางเต็มที่และรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายหลาย
ดานไดสงผลกระทบตอทิศทางการศึกษาทางรัฐศาสตรทั้งทางตรงและทางออ ม กลไกลหลัก
3 ประการทีร่ ัฐบาลพลเอกเปรมนํามาใชเพื่อแกปญหาดานเศรษฐกิจตั้งแตปแรกที่ขึ้นอํานาจ คือ
1. การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับนโยบายเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อทําหนาที่บริหาร
นโยบายเศรษฐกิจและเรงรัดการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ
2. การจัดตั้งคณะกรรมการสรางงานในชนบท (กสช.) และกรรมการพัฒนาชนบท
แหงชาติ (กชช.)
3. การกอตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.)
การกอตั้งคณะกรรมการรวมที่เกิดขึ้นไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ
ในการพัฒนาหลายดาน กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การลดบทบาทรัฐและเพิ่มบทบาท
เอกชน ในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง (อนุสรณ ลิ่มมณี, 2543)
มาตรการหนึ่งที่นํามาใชแกปญหาการขาดดุลดานงบประมาณของรัฐและสงเสริมบทบาท
ของภาคเอกชน ไดแก การลดขนาดของระบบราชการ คณะรัฐมนตรีในยุคนั้นไดมีมติรับหลักการ
ที่จะลดอัตราการเพิ่มของขาราชการในสาขาที่ไมเกี่ยวของกับการพัฒนาโดยตรงโดยมีแนวทางถือ
ปฏิบัติอยู 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก ใหปรับวิธีการบริหารบุคคลของหนวยราชการเสียใหม
โดยไมใหเพิ่มจํานวนขึ้นยกเวนในกรณีพิเศษ แตเนนการยกระดับและปรับปรุงคุณภาพขาราชการ
และสํานักงานเปนหลัก ประการที่สองใหเพิ่มจํานวนขาราชการและพนักงานสําหรับหนวยงาน
บริหารที่ไมเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาไดอยางมากไมเกินรอยละ 2 ตอป นโยบายการชะลอ
การเพิ่มขาราชการดังกลาวทําใหการจางงานระบบราชการในระยะนี้ลดลงอยางเห็นไดชัด
หากพิจารณาในเชิงอุป สงคของสังคมที่มีตอ การศึก ษาทางรัฐ ศาสตร นโยบายและ
มาตรการของรัฐไมเพียงแตจะทํ าใหความนิย มในการศึกษาดานรัฐศาสตรโดยภาพรวมลดลง
เทานั้น แตยังทําใหการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตรกลายเปนสาขาที่มีผูตองการศึกษามาก
ทีส่ ุดในบรรดาสาขาทางรัฐศาสตรอีกดวย
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ดวยเหตุนี้บัณฑิตดานรัฐศาสตรในชวงนี้จึงกระจุกตัวอยางเห็นไดชัด ดังตัวอยาง ไดแก
1. กรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป การศึกษา 2525 มีผูสําเร็จการศึกษา
ในสาขาบริ ห ารรั ฐ กิ จ ถึ ง 172 คน จากจํา นวนบั ณ ฑิ ต ทางรั ฐ ศาสตร ทั้ ง หมด 240 คน
(ชัยวัฒน สถาอนันท, 2527)
2. กรณีของจุฬ าลงกรณมหาวิท ยาลัย ในปก ารศึก ษา 2527 มีสําเร็จการศึก ษา
ทางรัฐศาสตรถึง 95 คน รอยละ 48.5 ของผูสําเร็จการศึก ษาทางรัฐ ศาสตรทั้งหมด (ไมรวม
บัณฑิตในสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตจากวิชาการปกครองและภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
จํานวน รอยละ 20.9 และ 30.6 ตามลําดับ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร, 2528)
ซึ่งจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาสวนทางกับนโยบายการชะลอการเพิ่มขาราชการของรัฐบาลอยาง
ชัดเจน
นโยบายชะลอการรับขาราชการทําใหอัตราการขยายตัวของขาราชการพลเรือนระดับ
3 อันเปนระดับที่บรรจุที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยทั่วไป ลดลง มาตรการดังกลาวของ
รัฐบาลนาจะสงผลกระทบอยางมากตอการมีงานทํา เพราะภาครัฐบาลมีฐานะเปนตลาดแรงงาน
ที่สําคัญที่สุดสําหรับผูสําเร็จการศึกษารัฐศาสตร อยางไรก็ตาม ผลกระทบของนโยบายนี้ตอบรรดา
ผูสําเร็จการศึกษาดานรัฐศาสตรกลับแตกตางกันไปในแตละสาขาวิชา บัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร
หรือบริหารรัฐกิจดูเหมือนวาจะไดรับผลกระทบนอยกวาผูสําเร็จการศึกษาในสาขาการปกครอง
และสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตในสาขานี้ยังเปนที่ตองการของระบบ
ราชการและมีตําแหนงรับมากกวาอีกสองสาขา (สําราญ ถาวรยุศม และ บุญรอด สิงหวัฒนาศิริ,
2523) ในขณะเดียวกันในภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทในการจางงานมากขึ้น ก็มีความตองการผูสําเร็จ
การศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร โดยเฉพาะผูที่ผานหลักสูตรที่เนนไปในดานวิทยาการจัดการ
อยูไมนอย (สุชาญ โกสิน, 2528) ความตองการผูสําเร็จการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจที่เพิ่ม
สู ง ขึ้น อย างรวดเร็ ว ในภาคเอกชนจนสถาบัน การศึ ก ษาผลิ ต บั ณฑิ ต ดา นรั ฐ ประศาสนศาสตร
ออกมาปอน ไดไมทัน การศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตรหรือบริหารรัฐกิจ ซึ่งศึกษาดานการบริหาร
คลาย ๆ กัน สามารถแทรกตัวเขาไปในตลาดแรงงานสวนนี้ไดเปนอยางดี
นอกจากผลกระทบจากมาตรการการชะลอการเพิ่มขาราชการแลว การศึกษาดานรัฐศาสตร
ในชวงนี้ยังเผชิญกับกรอบจํากัดจากนโยบายอุดมศึกษาของรัฐอีกดวย ในดานการผลิตบัณฑิต
รัฐวางแผนนโยบายที่เนนการขยายการผลิตบัณฑิตเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน และลดการผลิต
ในสาขาที่เกินความตองการของตลาดแรงงาน อาทิ ดานนิติศาสตร ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร การศึกษาดานรัฐศาสตรในฐานะที่เปนสังคมศาสตรสาขาหนึ่งที่ผลิตบัณฑิต
ออกมาเป นจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบัณ ฑิตจากมหาวิท ยาลั ย เปด จึงถู ก ตีก รอบไมใ ห
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ขยายตัวออกไปมากกวาที่เปนอยู ถึงกระนั้นก็ดีในชวงแรกที่นโยบายดังกลาวเพิ่มเริ่มตนนํามา
ปฏิบัติ ภาควิชารัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ยังสามารถเกิดขึ้น
ไดในป พ.ศ. 2525 ทัง้ นี้นาจะเปนเพราะภาควิชารัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยนี้มีเปาหมายบางดานที่
สอดคลองกับนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ นั่นคือ การผลิตบัณฑิตและบุคลากรเพื่อทํางานใน
จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะนั่นเอง (ปรีชา หงษไกรเลิศ, 2530)
ในบรรดาสาขาตาง ๆ ของรัฐศาสตรไทย สาขาการปกครองดูเหมือนวาจะไดรับผลกระทบ
จากนโยบายชะลอการเพิ่มขาราชการมากที่สุด ในทุกมหาวิทยาลัยความนิยมในสาขาการปกครอง
จะลดลงมากที่สุด ทั้งที่เคยเปนสาขาที่เกาแกที่สุดและในอดีตมีผูนิยมศึกษามากที่สุดสาขาหนึ่ง
สาเหตุสําคัญ ก็คือ การศึก ษารัฐ ศาสตรส าขานี้ผูก ติด อยูกับ ระบบราชการมากกวาสาขาอื่น
ตลาดแรงงานหลักของบัณฑิตสาขาการปกครอง คือ กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งานในตําแหนงปลัดอําเภอ ตํารวจ และพัฒนาการ รวมทั้งงานลักษณะเดียวกันของกรุงเทพมหานคร
โอกาสในการทํางานที่นอยลงจึงเปนสวนที่ทําใหผูศึกษาดานรัฐศาสตรเลือกเรียนในสาขาวิชาหรือ
ภาควิชานี้นอยลง ในกรณีของคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายงานประจําปของ
ภาควิชาการปกครอง (จุฬ าลงกรณมหาวิท ยาลัย , คณะรัฐ ศาสตร, 2528) ไดส ะทอ นสภาพ
ดังกลาวไววา “ในชวงป พ.ศ. 2529 นิสิตและบัณฑิตของภาควิชาการปกครองจะมีจํานวนที่ต่ําลงมาก
ทั้งนี้เพราะนิสิตหันไปเลือกภาควิชาอื่นที่นิสิตเห็นวานาจะมีโอกาสในการหางานทําไดงายกวาเปน
สําคัญ ตลาดอาชีพ จึงเปนตัว การสําคัญ ในการกําหนดจํานวนนิสิต ของภาควิชา” สําหรับ อีก
สาขาหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตรไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งนี้เพราะบัณฑิตในสาขานี้
มีทางเลือกในการทํางานมากกวาสาขาการปกครอง หากไมรับราชการในกระทรวงตางประเทศ
หรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ ก็ยังสามารถทํางานในหนว ยงานอื่นที่ตอ งการอาศัย ความรูดาน
การติดตอระหวางประเทศได
การเติบโตของภาคเอกชน การลดบทบาทรัฐและการปรับตัวของการศึกษาดานรัฐศาสตร
นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา สังคมไทยไดเขาไปผูกติดกับสังคมโลกอยางใกลชิด
โดยผลของการเติบโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจการสงออกและการพัฒนาอุตสาหกรรม กระแส
การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในสังคมโลกจึงเชื่อมโยงมาสูสังคมไทยอยางตอเนื่อ งและหนึ่งใน
บรรดาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็คือ การลดบทบาทรัฐและการขยายตัวของภาคเอกชน อันเปนผลจาก
การเติบโตของระบบทุนนิยมโลกกระแสความคิดเสรีนิยมยุคใหม (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2527)
ในแงของตลาดแรงงาน การชะงักของภาครัฐบาลในชวงนี้ทําใหการจางงานในภาครัฐ
ลดลงไปอีก อัตราการเพิ่มของจํานวนขาราชการระดับ 3 ที่ลดลงอยางมากมายในชวงนี้ เมื่อเทียบ
กับชวงกอน สะทอนใหเห็นถึงการหดตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องของภาครัฐบาลในสังคมไทยดวยเหตุที่รัฐ
เห็นวาการลดกําลังคนในภาครัฐบาลและการเพิ่มบทบาทของเอกชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมในระยะที่ผานมายังไมนาพอใจ นโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับ ที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) จึงมุงใหล ดปริมาณขาราชการลงในอัต ราที่สูงขึ้น โดยอาศัย
การเกลี่ยกําลังคนที่มีอยูในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหเอกชนเขามามีบทบาทแทนรัฐบาลมากขึ้น
เทาที่จะทําได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2530ก) บทบาท
ของระบบราชการในฐานะแหลงจางงานของผูสําเร็จการศึกษาทางรัฐศาสตรจึงลดความสําคัญลง
กลยุทธในการพัฒนาของรัฐในระยะนี้ซงึ่ เนนหนักการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ นําไปสูการใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายดานการศึกษาถูกลดความสําคัญลงใหมีฐานะ
เป นส วนประกอบของนโยบายดั งกล าว โดยให การศึ กษาทํ าหนาที่ เ ป นฝ า ยผลิต กํ าลั งคนสนอง
นโยบายดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา นโยบายของรัฐก็เนนหนัก
การเร ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ในด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ละลดการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใน
ดานสังคมศาสตรลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2530ข)
ภายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของรัฐเชนนี้การศึกษาดานรัฐศาสตรก็เผชิญกับ
ความตกต่ํามากขึ้น การศึกษานี้ไมสามารถตอบสนองความตองการดานการมีงานทําไดอยางชัดเจน
อีกตอไป หลังจากแนวโนมดานนี้เริ่มสอใหเห็นมาตั้งแตตนทศวรรษ 2500 นอกจากนั้นการที่ผูสําเร็จ
การศึกษาดานรัฐศาสตรตองอาศัยตลาดงานของระบบราชการเปนหลักในขณะที่งานดังกลาวมีอัตรา
เงินเดือนต่ํามาก เมื่อเทียบกับงานในภาคเอกชน คาจางแรงงานในภาคเอกชน บางครั้งอาจสูงกวา
เงินเดือนขาราชการในระดับเดียวกันโดยเฉลี่ยถึง 6 - 7 เทา (พิสิฐ ลี้อาธรรม, 2537)
พ.ศ. 2541 - 2560 ยุคการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปประเทศ (แรงขับเคลื่อนตามกระแสสังคม)
ตามทฤษฎี รัฐศาสตร การยึดอํ านาจเมื่ อวั นที่ 19 กั นยายน 2549 คือรั ฐประหาร แต มี
หลายฝายมองวาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถูกฉีกทําลายไปแลว กอนจะมีการยึด
อํา นาจเมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน เสี ย ด ว ยซ้ํา เนื่ อ งด ว ยสภาพการเมื อ งตกอยู ใ นสภาวะที่ พ รรค
การเมืองพรรคเดียวควบคุมอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั้งอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร วุฒิสมาชิกบางสวน
และองคกรตามรัฐธรรมนูญ จนกลายเปนเผด็จการประชาธิปไตย ดังนั้นเหตุการณ 19 กันยายน
จึ ง เป น เพี ย งกระบวนการการฉี ก รั ฐ ธรรมนู ญ ให เ บ็ ด เสร็ จ สมบู ร ณ (coup de grace) ระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงวกกลับมาสูสภาวะที่คลายคลึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต คือ
เหตุการณเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 เปนแตวา 14 ตุลาคม 2516 นับเปนกรณีท่ีประชาชนลุกฮือขับไล
รัฐบาลเผด็จการทหาร กรณี 19 กันยายน 2549 เปนกรณีที่ทหารโดยการยินยอมของประชาชน
ลุกขึ้นมาขับไลรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง แตมีพฤติกรรมและการกระทําที่เปนเผด็จ
การภายใตกรอบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
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รั ฐ ศาสตรไ ทยในบริ บ ทความโดดเดน เชิ ง วิ ช าชี พ ก็ ยั งคงความสํ า คั ญ อยูแ ม ก ระทั่ ง
ในปจจุบัน ความขอนี้พิจารณาจากทั้งเนื้อหาการเรียนการสอน และตัวบัณฑิตเองที่ตางประสงค
จะนําคุณวุฒิไปประกอบวิชาชีพขาราชการตามความตองการของแตละสวนราชการอยูจํานวน
ไมนอย แมจะปรากฏวาความสามารถในการรับขาราชการของแตละหนวยงานถูกจํากัดไวดวย
ขอจํากัดดานงบประมาณและมาตรการควบคุมกําลังคนภาครัฐของรัฐบาล โดยที่จํานวนนักศึกษา
ซึ่งเลือ กเรีย นสาขานี้มิไ ดล ดลงไปแตป ระการใด โดยเฉพาะนัก ศึก ษารัฐ ศาสตรมหาวิท ยาลั ย
รามคําแหงที่ดูนับ วันแตจะเพิ่มจํานวนและมีแนวโนมมากขึ้น ในแตละป ทั้งในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในเชิงการประกอบวิชาชีพ คําตอบตอสิ่งที่ไดกลาวไปแลวนาจะอยูที่
การยอมรั บ และการเปด กวางดานคุณสมบัติสําหรับ ตําแหนงงาน ของบรรดาบริษั ท หางรา น
ภาคเอกชนตอบัณฑิตที่จบในสายรัฐศาสตร
บทสรุป
การพัฒนาองคความรูทางรัฐศาสตรของไทยกลาวไดวารัฐศาสตรนับแตยุคเริ่มตนสมัย
รั ช กาลที่ 5 เป นต นมา โดยเป นไปภายใต อิ ท ธิ พ ลของวิ ช าการในสั ง คมตะวั น ตก กล า วกั น ว า
สหรั ฐอเมริก า นับ เป นตนกํ าเนิดของวิชาการความรูท างรัฐ ศาสตรสมั ยใหม เหตุ ที่ก ลาวเชนนี้
อาจเปนเพราะเหตุผลที่วาหลักสูตรการเรียนการสอนทางรัฐศาสตรหรือแมแตครูบาอาจารยที่ทํา
การสอนรั ฐ ศาสตร ใ นสั ง คมไทยในช ว งหลายทศวรรษที่ ผ า นมา ล ว นเป น ผลผลิ ต หรื อ ผ า น
การศึกษาวิชาการความรูท างรัฐศาสตรมาจากประเทศตะวันตก
รัฐศาสตรไทยในยุคเริ่มตนนั้นมีเนื้อหาสาระอยูกับสาขาวิชาการปกครองและการจัดการ
บริหารงานบานเมือง มีวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาประเทศโดยใชเทคนิค
ทางรั ฐศาสตรเขามาใชภายใตหลั กสูตรที่จัดตั้งในโรงเรียนมหาดเล็ ก และพัฒนามาเปนโรงเรียน
ขาราชการพลเรือนภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลจาการเปลี่ยนการปกครอง
สงผลตอการเรียนการสอนดานรัฐศาสตรซึ่งเห็นไดจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
การเมืองเกิดขึ้น สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาและเปนการปูพื้นฐานความคิดทางการเมือง
ใหกับประชาชนตอมาในชวงประมาณป พ.ศ. 2493 - 2513 การศึกษารัฐศาสตรไทยไดรับอิทธิพล
จากรัฐศาสตรอเมริกาอีกครั้งในชวงนี้มุงเนนประเด็นในการศึก ษาตามแนวพฤติก รรมศาสตร
และอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาเก็บขอมูล สงผลใหรัฐศาสตรในชวงนี้มีหนาที่สําคัญ
คือ การใหขอเสนอแนะและเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศ แนวทางการปรับ ปรุงสถาบัน
ทางการเมืองการปกครอง ปรับปรุงองคการทางการเมืองและระบบราชการดวยการนําเสนอภายใต
ตัวแบบใหม ๆ แนวคิดทฤษฎีใหม ๆ ที่เปนประโยชนและไดรับการยอมรับในสังคมไทยในยุคทศวรรษ
2520 นั้นไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเกิดจากการยึดอํานาจ
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ในปลายป 2520 จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายที่สําคัญดานตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอ
ทิศทางการศึกษารัฐศาสตรคือการลดบทบาทรัฐและเพิ่มบทบาทเอกชนขึ้น จึงทําใหเกิดนโยบาย
การชะลอตัว บรรจุ เขารับขาราชการ แตในขณะเดียวกันในภาคเอกชนก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
ในการจางงาน แตมุงเนนรับผูที่สําเร็จการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตรดานวิทยาการจัดการ
มากกวารัฐศาสตร นอกจากผลกระทบดานตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปแลว การศึกษาดานรัฐศาสตร
ยังไดรับผลกระทบจากนโยบายอุดมศึกษาในดานการผลิตบัณฑิต โดยรัฐมุงขยายการผลิตบัณฑิต
เฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน และ ลดการผลิตในสาขาที่เกินความตองการของแรงงาน และในยุค
สุดทาย พ.ศ. 2541 - 2560 บริบทของรัฐศาสตรในยุคนี้มีความโดดเดนเชิงวิชาชีพที่ชัดเจน ทั้งดาน
เนื้อหาการเรียนการสอน เมื่อสําเร็ จการศึกษายั งคงมุงเนนประกอบอาชีพรั บราชการ ถึงแมวา
ความสามารถของภาครัฐในการรับเขาบรรจุนั้นถูกจํากัดไวดวยงบประมาณและมาตรการควบคุม
กํ าลั งคนของภาครั ฐ ก็ ตามแต การประกอบอาชี พ ราชการยั งเป นอาชี พที่ มุ งหวั ง นอกจากนี้ ใ น
ภาคเอกชนก็ไดเปดกวางยอมรับและเปดคุณสมบัติสําหรับตําแหนงงานเพื่อรับผูสําเร็จการศึกษาใน
สายรัฐศาสตรเขาทํางานเพิ่มมากขึ้น อนึ่งสําหรับแนวทางในการพัฒนาวิชาการดานรัฐศาสตรนั้นยัง
มีสาเหตุหลายประการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานวิชาการซึ่งมีสาเหตุในหลายประการ ไดแก
ประการแรก ผู มี อํา นาจมั ก กํา หนดนโยบายสั ง คมที่ มุ ง เน น การแก ไ ขป ญ หาเพื่ อ
ความอยูรอดเฉพาะหนา
ประการที่สอง สถาบันวิชาการยังขาดขีดความสามารถและความเขมแข็งเพียงพอ
ที่จะพิสูจนไดวาการลงทุนทางวิชาการจะกอใหเกิดความคุมคาในระยะยาว
ประการที่สาม วัฒนธรรมของสังคมไทยเองที่ยังไมคอยยอมรับวิชาการอยางจริงจัง
นอกเหนือจากการคิดวาวิชาการเปนบันไดไตเตาไปสูอาชีพและฐานะทางสังคม
ประการสุดทาย วิ ท ยาศาสตร ห รื อ วิ ช าการมี ค า ตั ว แพง เนื่ อ งจากจํา เป น ต อ งใช
อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือราคาแพง หรือมิเชนนัน้ ก็ตองใชแรงงานคุณภาพที่มีคาตอบแทนสูง
จากสาเหตุ ทั้ ง 4 ประการ ได ส งผลกระทบต อเนื่ องให วิ ชาการทางด านรั ฐศาสตร และ
รั ฐประศาสนศาสตร ใ นสั งคมไทยขาดความก าวหน าทั้ งในแง การจั ดระเบี ยบสถาบั นวิ ช าการ
มาตรฐานและบรรทัด ฐานทางวิชาการความกระตือ รือ รน ของนัก วิชาการและชุมชนวิชาการ
ตลอดจนกิจกรรมหลักทางวิชาการซึ่งครอบคลุมตั้งแตการเรียนการสอน การิวิจัย และการบริการ
สังคม ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการประยุกตใชใหเกิดผลประโยชนที่เปนรูปธรรมตอสาธารณะหรือสังคม
โดยสวนรวม
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