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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 ยุคกึ่ง

ประชาธิปไตย (ครึ่งใบ) และการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม และ 5) พ.ศ. 2541 - 2560 

ยุคการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏรูิปประเทศ (แรงขับเคลื่อนตามกระแสสังคม) 

 การศึกษาในแตละยุคนั้นสงผลกระทบตอเนื่องใหวิชาการทางดานรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตรในสังคมไทยขาดความกาวหนาทั้งในแงการจัดระเบียบสถาบันวิชาการ 

มาตรฐานและบรรทัดฐานทางวชิาการ ความกระตอืรอืรน ของนักวิชาการและชุมชนวิชาการ ตลอดจน

กิจกรรมหลักทางวิชาการซึ่งครอบคลุมตั้งแตการเรียนการสอน การิวิจัย และการบริการสังคม 

ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการประยุกตใชใหเกิดผลประโยชนที่เปนรูปธรรมตอสาธารณะหรือสังคม 
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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 

  



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017 

3 

บทนํา 

 การศกึษาทางรัฐศาสตรควรอยางยิ่งที่จะศึกษาสาระทางวิชาการที่สามารถสะทอนความเปน

รัฐศาสตรในแตละยุคไดดทีี่สุดนั่นก็คอื เหตุการณทางการเมอืงของไทยที่เกดิขึ้นในแตละยุคแตละสมัย 

ซึ่งก็เทากับวาน้ําหนักหรือประเด็นในมุมมองของรัฐศาสตรขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมที่ผกผันอยู

ตลอดเวลา สิ่งสําคัญ ๆ ที่สามารถสะทอนความเปนรัฐศาสตรนอกตําราอาจเทียบเคียงมาจากจุด

วกิฤต ิจุดผกผันของความเปลี่ยนแปลงซึ่งถูกบันทึกเรื่องราวไวแลวผานประวัติศาสตรการเมืองไทย

และไดนํามาเปนตัววิเคราะหความสําคัญของการศึกษารัฐศาสตรหรือจุดเนนตาง ๆ ของ

การศกึษารัฐศาสตรในประเทศไทยในแตละยุค 

 ผูเขียนไดทําการศึกษาความกาวหนาของการศึกษารัฐศาสตรไทย โดยนําเสนอถึง

แนวทางการศกึษารัฐศาสตรออกเปนยุคของการศกึษารัฐศาสตร ซึ่งเปนสิ่งที่เห็นไดคอนขางชัดวา

มีลักษณะแปรผันตรงตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการเกิดรัฐประหาร 

อันนําไปสูความไมตอเนื่องของนโยบายรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงกระตุนเหลานี้สงผลตอ

การศกึษาทางรัฐศาสตรทัง้สิ้นซึ่งสามารถอธิบายความกาวหนาของรัฐศาสตรในประเทศไทยผาน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2442 - 2475 ยุคเริม่ตนการศึกษาทางรัฐศาสตรของไทย 

เมื่อเกิดการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนการปรับปรุงระบบบริหาร

ราชการแผนดนิของประเทศจากแบบดั้งเดมิที่ใชสบืเนื่องกันมาตัง้แตสมัยกรุงศรอียุธยาตอนปลาย 

ไดมกีารจําแนกการปกครองเขาสูสวนกลาง ลดิรอนหรอืยกเลกิอํานาจของเจาเมืองและเจาหนาที ่

ในเขตหัวเมืองและเมืองขึ้น รวมทั้งการจัดระเบียบสายการบังคับบัญชาเสียใหมและสามารถเพิ่ม 

จํานวนบุคลากรในสวนราชการตาง ๆ การปรับปรุงระบบการบริหารงานและโครงสรางของระบบ

ราชการสมัยรัชกาลที่  5 ถือเปนตนฉบับของการปฏิรูประบบราชการเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นมา

จากการตอบสนองผลกระทบที่มาจากประเทศตะวันตก เพื่อใหระบบราชการไทยมีความทันสมัย

และมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศตะวันตก อันจะเปนการชวยรักษาเอกราชของประเทศ

ไทยจากการรุกรานและการลาอาณานคิมของจักรวรรดนิยิมอังกฤษและฝร่ังเศสไวได 

 การศกึษารัฐศาสตรในยุคนี้เปนการผลิตขาราชการไปทํางานตามจังหวัดหัวเมืองตาง ๆ 

พบวา ขาราชการมีความรูเฉพาะดานการปฏิบัติงานในหนวยงานเทานั้นยังขาดความรูในหลัก

วชิาการเกี่ยวกับการปกครองทองที่ ซึ่งถือเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการปกครองราชการ

สวนภูมิภาค  (จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, 2527) ขอนี้ยังผลใหกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นไดหัน

มาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรการฝกหัดอบรมนักเรียนฝกหัดใหมีความรูเรื่องการปกครอง
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ทองที่ควบคูไปกับความรูในการปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด

สถานศึกษาดังนี้ 

  พ.ศ. 2442 จุดเริ่มตนในการศึกษาเกิดจากการสถาปนาโรงเรียนฝกหัดขาราชการ 

พลเรือนมีภารกิจประการสําคัญในการฝกหัดเฉพาะขาราชการฝายปกครองปอนใหกับ

กระทรวงมหาดไทยเปนหลัก โดยพิจารณาจากตัวเนื้อหาสิ่งที่เรียนที่สอนจะประกอบไปดวย 

วิชาเสมียน วิชากฎหมาย วิชาระเบียบราชการ วิชาฝกงาน และ อื่น ๆ ที่จําเปน รวมถึงแนวแหง

ราชประเพณีนิยมในกระทรวงมหาดไทย (ไพฑูรย สินลารัตน, 2546) ถึงแมจะมีกระทรวง ทบวง 

กรมอื่น ไดรับบรรจุบัณฑิตจากสํานักฝกหัดขาราชการพลเรือนไปบาง แตก็นับเปนสวนนอย ทั้งนี้

อาจจะเนื่องมาจากความนิยมและความสนใจของบุตรหลานขุนนางนอยใหญ ที่เปนกลุมซึ่งมี

โอกาสไดรับการศึกษาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษา ยังคงใหน้ําหนักความสนใจไปที่สาย 

การปกครองมากกวาอืน่ใด 

  รัฐศาสตรในยุคของการปรับปรุงประเทศ มีเนื้อหาสาระอยูกับสาขาวิชาการแกน

หลักคือวิชาการที่เกี่ยวกับการปกครองและการจัดการบริหารงานบานเมือง และวิชาการที่

เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาประเทศ นําความรูทางรัฐศาสตรมาใชมี

เปาประสงคสําคัญอยูที่การดําเนินการปรับปรุงประเทศเพื่อใหเทาทันและเทาเทียมกับนานา

อารยะประเทศที่เขามามีปฏิสัมพันธกับรัฐสยาม ผานการนําวิชาการความรูรวมถึงเทคนิค

วิทยาการ การบริหารงานใหม ๆ ที่เช่ือกันวาทันสมัยมาจากซีกโลกตะวันตก ซึ่งก็ไดสงผลใหราช

สํานักตองขยายบทบาทพเิศษในการสรางคนและสรางความรู สาํหรับใชเปนพื้นฐานในการบริหาร

จัดการบานเมืองและปกครองดูแลประเทศตามแนวทางที่พึงประสงค  โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศกึษา ไดเปดสอนเปนสาขาวิชาหนึ่งขึ้นคือ สาขาการปกครอง อยางไรก็ตามพบวาไดมี

การพัฒนาวชิารัฐศาสตรขึ้นในระดับหนึ่ง หากเนื้อหาใดที่กระทบกระเทอืนตอการปกครองระบอบ

ดังกลาว ก็แทบจะไมมกีารสอนกันเลย 

  พ.ศ. 2445 ไดมีการปรับปรุงและขยายเปนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อเปน 

การผลติบุคลากรเพื่อเขารับราชการใหสอดคลองกับการปฏรูิประบบราชการ 

  พ.ศ. 2453 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เปน

การศกึษาวชิาขาราชการพลเรอืนทั่วไป และวชิาเสมยีนยกฐานะเปน “โรงเรยีนขาราชการพลเรอืน” 

  พ.ศ. 2459 ไดสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยขึ้น เกดิคณะรัฐประศาสนศาสตรขึ้น 

  พ.ศ. 2474 สมเกียรติ วันทะนะ, 2524, อางถึงใน นครินทร เมฆไตรรัตน, 2542  

เรียกรัฐศาสตรในสมัยนี้วา “รัฐศาสตรแบบพระพุทธเจาหลวง” หรือ “รัฐศาสตรแบบรัฐ

ประชาชาติยุคกอตัว” อันมีลักษณะสําคัญอยูที่การเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ (Absolutist State) 
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ที่ยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการการเมือง การปกครองไวที่ความสํานึกในพันธกิจของชน

ช้ันสูงไดและการจัดการเรยีนการสอนไดถูกนํามาสอนกันอยางเปนจรงิเปนจังดวย 

 การศึกษารัฐศาสตรของไทยอาจเรียกวาเปนการศึกษารัฐศาสตรในยุคโบราณของไทย 

แตกตางจากการศึกษารัฐศาสตรในปจจุบันอยางมาก ทั้งในดานของเนื้อหา หรือประเด็นที่

สนใจศึกษาและวิธีการในการศึกษา การศึกษาที่เรียกวารัฐศาสตรอาจเรียกวาเปนการศึกษา

ศาสตร หรือวิชาทางการเมืองอาจนับยอนไปถึงสมัยสุโขทัย โดยเปนลักษณะของการศึกษาศิลปะใน

การปกครอง ซึ่งเปนการศกึษาที่จํากัดไวเฉพาะในหมูชนช้ันผูปกครอง คอื กษัตริย พระบรมวงศานุ

วงศ และพวกขุนนางเทานัน้ 
  

พ.ศ. 2475 - 2490 ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 การศึกษารัฐศาสตรไทยในชวงนี้เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของประเทศไทยนั้น ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการเรียน

การสอนในทางการเมืองการปกครองดวย ซึ่งเห็นไดจากการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร 

และการเมือง จากผลการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

มาเปนระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรโดยทานปรีดี พนมยงค ไดตระหนักถึงความจําเปน

ในอันที่จะปูพื้นฐานความคิดทางการเมืองใหสิทธิและโอกาสกับประชาชนสวนใหญที่จะไดรับ

การศกึษา ตอมาทานปรดี ีพนมยงศ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และการเมือง พุทธศักราช 2476 ตอสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2476 

สภาผูแทนราษฎรไดผานรางพระราชบัญญัติดังกลาว ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชา

ธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2476 จากการพิจารณาถึงคํากราบบังคมทูลของทานปรีดี พนมยงค 

ในฐานะผูประศาสนการมหาวิทยาลัยตอสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคในวันเปดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรการเมือง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477

ก็จะเห็นไดชัดถึงจุดมุงหมายของการตั้งมหาวิทยาลัยแหงนี้ที่วา “ในการตั้งสถานศึกษาตาม

ลักษณะของมหาวิทยาลัยยอมเปนเครื่องพิสูจนและเปนปจจัยในการแสดงความกาวหนาของ

ประเทศ ประชาชนชาวสยามจะเจริญในอารยธรรมไดก็โดยอาศัยการศึกษาอันดี ตั้งแตชั้นตํ่า

ตลอดถึงการศึกษาช้ันสูง เพราะฉะนั้นในการที่จะอํานวยความประสงคและประโยชนของราษฎร

ในสมัยนี้ จึงจําตองมีสถานศึกษาใหครบบริบูรณทุกช้ัน มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอน้ํา

บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรูอันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได

ตามหลักแหงเสรีภาพในการศึกษา รัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรเห็นความจําเปนในขอนี้  

จงึตราพระราชบัญญัตจัิดมหาวทิยาลัยขึ้น” (พรีะพงษ สทิธอิมร, 2549) 
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 การเปลี่ยนแปลงทางดานสถาบันการจัดการเรยีนการสอนวิชารัฐศาสตรในประเทศไทย

ในชวงนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะรัฐประศาสนศาสตรที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถูกยุบไปในป 

พ.ศ. 2472 เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนนอยและตั้งขึ้นใหมในป พ.ศ. 2476 เปนคณะนิติศาสตร

และรัฐศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตในป พ.ศ. 2476 ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยวชิาธรรมศาสตรและการเมอืง ใหโอนคณะนติศิาสตรและรัฐศาสตรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย ไปสังกัดมหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตรและการเมอืง (ดเิรก ชัยนาม, 2509) 
 

พ.ศ. 2490 - 2519 ยุคเผด็จการอํานาจนิยม 

 การศึกษารัฐศาสตร ในป  พ .ศ .  2491  รั ฐบาลไดจัดตั้ ง  คณะรัฐศาสตรขึ้ นที่

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการจัดตั้งคณะรัฐศาสตรขึ้นครั้งนี้ไมไดเปนผลมา

จากพฒันาการทางการศกึษาแตเปนเหตุผลทางการเมอืงของกลุมนายทหารที่ตองการลดบทบาท

ของกลุมปรดีทีี่ผูกขาดการผลิตบัณฑิตเขาสูระบบราชการดวยหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต และ

ในปถัดมา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ไดถูกตั้งขึ้นตามมา การเกิดขึ้นของคณะ

รัฐศาสตรนับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาวิชารัฐศาสตรสมัยใหมในประเทศไทย แมวา

การศึกษารัฐศาสตรในชวงนี้จะยังคงเปนการผลิตบัณฑิตเพื่อการทํางานในสายงานราชการเปน

หลักแตการศึกษาในลักษณะที่เปนวิชาการนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยมา (อนุสรณ ลิ่มมณี, 2543) 

การศึกษารัฐศาสตรไทยไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา โดยที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา 

(Indiana University) ไดใหความชวยเหลือทางดานวิชาการแกคณะรัฐศาสตรที่มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรในป พ.ศ. 2498 เพื่อใหการศึกษาในระดับปริญญาโท ในเวลาตอมาคณะดังกลาวได

แยกตัวออกมาเปนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในป พ.ศ. 2509 นอกจากนี้ทางคณะ

รัฐศาสตร ทั้งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ไดรับความชวยเหลือ

จากสหรัฐอเมริกาเชนกันโดยมูลนิธิฟูลไบรท (fulbright foundation) ไดสงผูเช่ียวชาญมาชวยราง

หลักสูตรทางดานรัฐศาสตรใหแกทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2494 ซึ่งนับไดวาวิชา

รัฐศาสตรในฐานะที่เปนศาสตรในการพยายามศึกษาและวิเคราะหปรากฏการณทางการเมือง

อยางลกึซึ้งก็เริ่มตนขึ้น ณ จุดนี้ 

 การศึกษารัฐศาสตรในปถัดมา ภายหลังการเขามาปูรากฐานของรัฐศาสตรอเมริกันนั้น 

เปนการศกึษาแนวพฤตกิรรมศาสตรประมาณชวงป พ.ศ. 2493 - 2513 การศึกษารัฐศาสตรไทย 

ก็ไดรับอิทธิพลจากกระแสรัฐศาสตรอเมริกันในการนํามาใชศึกษาการเมืองการปกครองไทย 

ดวยเชนกัน สงผลใหการศึกษารัฐศาสตรในสังคมไทยในชวงนี้มีประเด็นหลักที่มุงศึกษา เชน 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ทัศนคติของปจเจกบุคคลตอกรณีปญหาตาง ๆ วัฒนธรรม

ทางการเมือง การเรียนรูทางการเมืองบุคลิกภาพทางการเมือง เปนตน รวมถึงวิธีการใน
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การศกึษากใ็หความสําคัญกบัการวัดและการเก็บขอมูลที่เปนวิทยาศาสตรเปนอยางมาก ในระยะ

นี้นักวชิาการที่มบีทบาทสูงตอการศกึษาเชิงพฤติกรรมศาสตรในสังคมไทย ไดแก พรศักดิ์ ผองแผว 

เปนตน (รอง ศยามานนท, 2523) 

 ประมาณ 3 ทศวรรษนับตั้งแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา รัฐศาสตรไดทําหนาที่สําคัญ 

ในการใหขอเสนอแนะและการเสนอแนวคิดในเรื่องการพัฒนาประเทศ แนวทางการปรับปรุง

สถาบันทางการเมืองการปกครอง รวมทั้งการปรับปรุงองคการทางการเมืองและระบบราชการ 

ดวยการเสนอตัวแบบ แนวคิดและทฤษฎีใหม ๆ ที่เปนประโยชนและไดรับการยอมรับอยางสูงใน

สังคมไทย แมในปจจุบันรัฐศาสตรในสังคมไทยจะมีลักษณะออนแรงทางวิชาการ เนื่องจาก

บทความ หนังสอืวารสารทางวชิาการกลับลดลงทัง้ที่นักวชิาการดานรัฐศาสตรเพิ่มจํานวนมากขึ้น

กวาเดมิ (ธเนศร เจรญิเมอืง, 2545) 

 ในชวงนี้กลุมแนววิเคราะหเชิงรัฐ (Statism) และเศรษฐศาสตรการเมือง เริ่มมีบทบาท

มากขึ้น ในฐานะกรอบแนวความคดิในวงการรัฐศาสตรไทย นับตัง้แตวงวิชาการสากลเริ่มนํารัฐมา

ศกึษาในฐานะหนวยการวเิคราะห และโดยที่ Skocpol ไดเสนอบทความเกี่ยวกับแนวการวิเคราะห

การเมืองแนวรัฐขึ้นมาใหม การศึกษาแนวรัฐ ซึ่งพื้นฐานทางทฤษฎีและการถกเถียงเกี่ยวของกับ

แนวการศกึษา เศรษฐศาสตรการเมอืง มกีารถกเถยีงและพัฒนาทางความคิดรวมกันทางวิชาการ

ชวงหนึ่งในวงวิชาการไทย ในชวงที่กลุมธุรกิจมีบทบาทอยางมากในโครงสรางอํานาจรัฐและการเมือง 

ชัยอนันต สมุทวณิช เปนผูนําการศึกษาเรื่องรัฐ และบทบาท การถกเถียงกับมิติการเมือง 

เศรษฐกจิ และสังคม ในขณะที่ผาสุก พงษไพจิตร ฉัตรทพิย นาถสุภา เปนผูนําการศึกษาการเติบโต

ของกลุมทุนในสังคมที่ขยายตัวมบีทบาททางการเมอืง การขูดรดีภายในสังคม 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) 

เปนที่นาสังเกตวาการพัฒนาการของรัฐศาสตรไทย เมื่อมาถึงจุดนี ้ไดนักวิชาการในกลุม 

แนวความคดินี้เปนจํานวนมาก โดยเปนนักวิชาการสวนใหญที่มองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ในฐานะของสังคมเพียงอยางเดียวที่ เปนศูนยกลางในการวิเคราะหทางการเมือง ดังนั้น 

สถานภาพของรัฐศาสตรไทยในมุมของนักวิชาการจึงไมมีความหลากหลาย ขาดมุมมองทาง

ทฤษฎ ีที่หลากหลายในการเลอืกปจจัยที่จะเปนศูนยกลางการมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ซึ่งในความเปนจรงิพัฒนาการของรัฐศาสตรเริ่มเห็นการกอตัวของปจจัยระบบระหวางประเทศใน

ฐานะศูนยกลางการเปลี่ยนแปลง 
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พ.ศ. 2520 - 2540 ยคุกึ่งประชาธปิไตย (ครึ่งใบ) และการปฏรูิปการเมอืงแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม 

 ในยุคของสังคมไทยในทศวรรษ 2520 พบกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การพัฒนา

ประชาธิปไตยที่เริ่มจากการยึดอํานาจของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ในปลายป พ.ศ. 2520 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2521 และการเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. 2522 ในดานที่สอง 

คือ การเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งกอตัวขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 2510 ในชวงนี้  

พลเอกเปรม ตณิสูลานนท ไดขึ้นครองอํานาจในฐานะนายกรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. 2523 เปนตนมา 

ทามกลางการยอมรับของคนสวนใหญและปญหาดานเศรษฐกจิที่ตองการแกไขและปรับปรุงอยาง

เรงดวน สถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองดังกลาว ไดเอื้ออํานวยใหรัฐบาลสามารถ

ปรับเปลี่ยนนโยบายดานตาง ๆ ไดอยางเต็มที่และรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายหลาย

ดานไดสงผลกระทบตอทิศทางการศึกษาทางรัฐศาสตรทั้งทางตรงและทางออม กลไกลหลัก  

3 ประการทีรั่ฐบาลพลเอกเปรมนํามาใชเพื่อแกปญหาดานเศรษฐกจิตั้งแตปแรกที่ขึ้นอํานาจ คอื 

  1. การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับนโยบายเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อทําหนาที่บริหาร

นโยบายเศรษฐกจิและเรงรัดการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 

  2. การจัดตั้งคณะกรรมการสรางงานในชนบท (กสช.) และกรรมการพัฒนาชนบท

แหงชาต ิ(กชช.) 

  3. การกอตัง้คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.) 

 การกอตั้งคณะกรรมการรวมที่เกิดขึ้นไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ 

ในการพัฒนาหลายดาน กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การลดบทบาทรัฐและเพิ่มบทบาท

เอกชน ในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง (อนุสรณ ลิ่มมณี, 2543) 

 มาตรการหนึ่งที่นํามาใชแกปญหาการขาดดุลดานงบประมาณของรัฐและสงเสริมบทบาท

ของภาคเอกชน ไดแก การลดขนาดของระบบราชการ คณะรัฐมนตรีในยุคนั้นไดมีมติรับหลักการ 

ที่จะลดอัตราการเพิ่มของขาราชการในสาขาที่ไมเกี่ยวของกับการพัฒนาโดยตรงโดยมีแนวทางถือ

ปฏบิัตอิยู 2 ประการ กลาวคอื ประการแรก ใหปรับวิธีการบริหารบุคคลของหนวยราชการเสียใหม 

โดยไมใหเพิ่มจํานวนขึ้นยกเวนในกรณีพิเศษ แตเนนการยกระดับและปรับปรุงคุณภาพขาราชการ

และสํานักงานเปนหลัก ประการที่สองใหเพิ่มจํานวนขาราชการและพนักงานสําหรับหนวยงาน

บริหารที่ไมเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาไดอยางมากไมเกินรอยละ 2 ตอป นโยบายการชะลอ 

การเพิ่มขาราชการดังกลาวทําใหการจางงานระบบราชการในระยะนี้ลดลงอยางเห็นไดชัด 

หากพิจารณาในเชิงอุปสงคของสังคมที่มีตอการศึกษาทางรัฐศาสตร นโยบายและ 

มาตรการของรัฐไมเพียงแตจะทําใหความนิยมในการศึกษาดานรัฐศาสตรโดยภาพรวมลดลง

เทานั้น แตยังทําใหการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตรกลายเปนสาขาที่มีผูตองการศึกษามาก

ทีสุ่ดในบรรดาสาขาทางรัฐศาสตรอกีดวย 
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ดวยเหตุนี้บัณฑติดานรัฐศาสตรในชวงนี้จึงกระจุกตัวอยางเห็นไดชัด ดังตัวอยาง ไดแก 

1. กรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป การศึกษา 2525 มีผูสําเร็จการศึกษา

ในสาขาบริหารรัฐกิจถึง  172 คน จากจํานวนบัณฑิตทางรัฐศาสตรทั้ งหมด 240 คน 

(ชัยวัฒน สถาอนันท, 2527) 

2. กรณีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2527 มีสําเร็จการศึกษา

ทางรัฐศาสตรถึง 95 คน รอยละ 48.5 ของผูสําเร็จการศึกษาทางรัฐศาสตรทั้งหมด (ไมรวม

บัณฑติในสาขาสังคมวทิยาและมนุษยวทิยา) 

นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตจากวิชาการปกครองและภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

จํานวน รอยละ 20.9 และ 30.6 ตามลําดับ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร, 2528) 

ซึ่งจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาสวนทางกับนโยบายการชะลอการเพิ่มขาราชการของรัฐบาลอยาง

ชัดเจน 

 นโยบายชะลอการรับขาราชการทําใหอัตราการขยายตัวของขาราชการพลเรือนระดับ 

3 อันเปนระดับที่บรรจุที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยทั่วไป ลดลง มาตรการดังกลาวของ

รัฐบาลนาจะสงผลกระทบอยางมากตอการมีงานทํา เพราะภาครัฐบาลมีฐานะเปนตลาดแรงงาน 

ที่สําคัญที่สุดสําหรับผูสําเร็จการศกึษารัฐศาสตร อยางไรก็ตาม ผลกระทบของนโยบายนี้ตอบรรดา

ผูสําเร็จการศกึษาดานรัฐศาสตรกลับแตกตางกันไปในแตละสาขาวิชา บัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร

หรือบริหารรัฐกิจดูเหมือนวาจะไดรับผลกระทบนอยกวาผูสําเร็จการศึกษาในสาขาการปกครอง

และสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตในสาขานี้ยังเปนที่ตองการของระบบ

ราชการและมตํีาแหนงรับมากกวาอีกสองสาขา (สําราญ ถาวรยุศม และ บุญรอด สิงหวัฒนาศิริ, 

2523) ในขณะเดยีวกันในภาคเอกชนซึ่งมบีทบาทในการจางงานมากขึ้น ก็มีความตองการผูสําเร็จ

การศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร โดยเฉพาะผูที่ผานหลักสูตรที่เนนไปในดานวิทยาการจัดการ

อยูไมนอย (สุชาญ โกสิน, 2528) ความตองการผูสําเร็จการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจที่เพิ่ม

สูงขึ้นอยางรวดเร็วในภาคเอกชนจนสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตร 

ออกมาปอน ไดไมทัน การศกึษาดานรัฐประศาสนศาสตรหรือบริหารรัฐกิจ ซึ่งศึกษาดานการบริหาร

คลาย ๆ กัน สามารถแทรกตัวเขาไปในตลาดแรงงานสวนนี้ไดเปนอยางด ี

 นอกจากผลกระทบจากมาตรการการชะลอการเพิ่มขาราชการแลว การศกึษาดานรัฐศาสตร

ในชวงนี้ยังเผชิญกับกรอบจํากัดจากนโยบายอุดมศึกษาของรัฐอีกดวย ในดานการผลิตบัณฑิต 

รัฐวางแผนนโยบายที่เนนการขยายการผลิตบัณฑิตเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน และลดการผลิต 

ในสาขาที่เกินความตองการของตลาดแรงงาน อาทิ ดานนิติศาสตร ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร การศึกษาดานรัฐศาสตรในฐานะที่เปนสังคมศาสตรสาขาหนึ่งที่ผลิตบัณฑิต

ออกมาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเปด จึงถูกตีกรอบไมให
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ขยายตัวออกไปมากกวาที่เปนอยู ถึงกระนั้นก็ดีในชวงแรกที่นโยบายดังกลาวเพิ่มเริ่มตนนํามา

ปฏิบัติ ภาควิชารัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ยังสามารถเกิดขึ้น

ไดในป พ.ศ. 2525 ทัง้นี้นาจะเปนเพราะภาควชิารัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยนี้มีเปาหมายบางดานที่

สอดคลองกับนโยบายดานความม่ันคงของรัฐ น่ันคือ การผลิตบัณฑิตและบุคลากรเพื่อทํางานใน

จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะนั่นเอง (ปรชีา หงษไกรเลศิ, 2530) 

 ในบรรดาสาขาตาง ๆ ของรัฐศาสตรไทย สาขาการปกครองดูเหมือนวาจะไดรับผลกระทบ

จากนโยบายชะลอการเพิ่มขาราชการมากที่สุด ในทุกมหาวิทยาลัยความนิยมในสาขาการปกครอง

จะลดลงมากที่สุด ทั้งที่เคยเปนสาขาที่เกาแกที่สุดและในอดีตมีผูนิยมศึกษามากที่สุดสาขาหนึ่ง 

สาเหตุสําคัญก็คือ การศึกษารัฐศาสตรสาขานี้ผูกติดอยูกับระบบราชการมากกวาสาขาอื่น 

ตลาดแรงงานหลักของบัณฑิตสาขาการปกครอง คือ กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

งานในตําแหนงปลัดอําเภอ ตํารวจ และพัฒนาการ รวมทั้งงานลักษณะเดียวกันของกรุงเทพมหานคร 

โอกาสในการทํางานที่นอยลงจงึเปนสวนที่ทําใหผูศึกษาดานรัฐศาสตรเลือกเรียนในสาขาวิชาหรือ

ภาควิชานี้นอยลง ในกรณีของคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายงานประจําปของ

ภาควิชาการปกครอง (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร, 2528) ไดสะทอนสภาพ

ดังกลาวไววา “ในชวงป พ.ศ. 2529 นิสิตและบัณฑิตของภาควิชาการปกครองจะมีจํานวนที่ตํ่าลงมาก 

ทัง้นี้เพราะนสิติหันไปเลอืกภาควิชาอื่นที่นิสิตเห็นวานาจะมีโอกาสในการหางานทําไดงายกวาเปน

สําคัญ ตลาดอาชีพจึงเปนตัวการสําคัญในการกําหนดจํานวนนิสิตของภาควิชา” สําหรับอีก

สาขาหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตรไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งนี้เพราะบัณฑิตในสาขานี้

มีทางเลือกในการทํางานมากกวาสาขาการปกครอง หากไมรับราชการในกระทรวงตางประเทศ 

หรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ ก็ยังสามารถทํางานในหนวยงานอื่นที่ตองการอาศัยความรูดาน 

การตดิตอระหวางประเทศได 

 การเตบิโตของภาคเอกชน การลดบทบาทรัฐและการปรับตัวของการศึกษาดานรัฐศาสตร

นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา สังคมไทยไดเขาไปผูกติดกับสังคมโลกอยางใกลชิด 

โดยผลของการเตบิโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกจิการสงออกและการพัฒนาอุตสาหกรรม กระแส

การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในสังคมโลกจึงเชื่อมโยงมาสูสังคมไทยอยางตอเนื่องและหนึ่งใน

บรรดาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็คอื การลดบทบาทรัฐและการขยายตัวของภาคเอกชน อันเปนผลจาก

การเตบิโตของระบบทุนนยิมโลกกระแสความคดิเสรีนยิมยุคใหม (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2527) 

 ในแงของตลาดแรงงาน การชะงักของภาครัฐบาลในชวงนี้ทําใหการจางงานในภาครัฐ

ลดลงไปอีก อัตราการเพิ่มของจํานวนขาราชการระดับ 3 ที่ลดลงอยางมากมายในชวงนี้ เมื่อเทียบ

กับชวงกอน สะทอนใหเห็นถึงการหดตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องของภาครัฐบาลในสังคมไทยดวยเหตุที่รัฐ

เห็นวาการลดกําลังคนในภาครัฐบาลและการเพิ่มบทบาทของเอกชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมในระยะที่ผานมายังไมนาพอใจ นโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) จึงมุงใหลดปริมาณขาราชการลงในอัตราที่สูงขึ้นโดยอาศัย 

การเกลี่ยกําลังคนที่มีอยูในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหเอกชนเขามามีบทบาทแทนรัฐบาลมากขึ้น

เทาที่จะทําได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2530ก) บทบาท

ของระบบราชการในฐานะแหลงจางงานของผูสําเร็จการศึกษาทางรัฐศาสตรจึงลดความสําคัญลง 

กลยุทธในการพัฒนาของรัฐในระยะนี้ซึ่งเนนหนักการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใช

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ นําไปสูการใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายดานการศึกษาถูกลดความสําคัญลงใหมีฐานะ

เปนสวนประกอบของนโยบายดังกลาว โดยใหการศึกษาทําหนาที่เปนฝายผลิตกําลังคนสนอง

นโยบายดานการพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดับอุดมศึกษา นโยบายของรัฐก็เนนหนัก

การเรงผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและลดการผลิตบัณฑิตใน 

ดานสังคมศาสตรลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2530ข) 

ภายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของรัฐเชนนี้การศึกษาดานรัฐศาสตรก็เผชิญกับ

ความตกตํ่ามากขึ้น การศกึษานี้ไมสามารถตอบสนองความตองการดานการมีงานทําไดอยางชัดเจน

อกีตอไป หลังจากแนวโนมดานนี้เริ่มสอใหเห็นมาตั้งแตตนทศวรรษ 2500 นอกจากนั้นการที่ผูสําเร็จ

การศกึษาดานรัฐศาสตรตองอาศัยตลาดงานของระบบราชการเปนหลักในขณะที่งานดังกลาวมีอัตรา

เงินเดือนตํ่ามาก เมื่อเทียบกับงานในภาคเอกชน คาจางแรงงานในภาคเอกชน บางครั้งอาจสูงกวา

เงนิเดอืนขาราชการในระดับเดยีวกันโดยเฉลี่ยถงึ 6 - 7 เทา (พสิฐิ ลี้อาธรรม, 2537) 
  

พ.ศ. 2541 - 2560 ยคุการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏรูิปประเทศ (แรงขับเคลื่อนตามกระแสสังคม) 

 ตามทฤษฎีรัฐศาสตร การยึดอํานาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คือรัฐประหาร แตม ี

หลายฝายมองวาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถูกฉีกทําลายไปแลวกอนจะมีการยึด

อํานาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน เสียดวยซ้ําเนื่องดวยสภาพการเมืองตกอยูในสภาวะที่พรรค

การเมืองพรรคเดียวควบคุมอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั้งอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร วุฒิสมาชิกบางสวน 

และองคกรตามรัฐธรรมนูญ จนกลายเปนเผด็จการประชาธิปไตย ดังนั้นเหตุการณ 19 กันยายน 

จึงเปนเพียงกระบวนการการฉีกรัฐธรรมนูญใหเบ็ดเสร็จสมบูรณ (coup de grace) ระบบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงวกกลับมาสูสภาวะที่คลายคลึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต คือ

เหตุการณเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 เปนแตวา 14 ตุลาคม 2516 นับเปนกรณีที่ประชาชนลุกฮือขับไล

รัฐบาลเผด็จการทหาร กรณี 19 กันยายน 2549 เปนกรณีที่ทหารโดยการยินยอมของประชาชน

ลุกขึ้นมาขับไลรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง แตมีพฤติกรรมและการกระทําที่เปนเผด็จ

การภายใตกรอบของระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย 
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 รัฐศาสตรไทยในบริบทความโดดเดนเชิงวิชาชีพ ก็ยังคงความสําคัญอยูแมกระทั่ง 

ในปจจุบัน ความขอนี้พิจารณาจากทั้งเนื้อหาการเรียนการสอน และตัวบัณฑิตเองที่ตางประสงค 

จะนําคุณวุฒิไปประกอบวิชาชีพขาราชการตามความตองการของแตละสวนราชการอยูจํานวน 

ไมนอย แมจะปรากฏวาความสามารถในการรับขาราชการของแตละหนวยงานถูกจํากัดไวดวย

ขอจํากัดดานงบประมาณและมาตรการควบคุมกําลังคนภาครัฐของรัฐบาล โดยที่จํานวนนักศึกษา

ซึ่งเลือกเรียนสาขานี้มิไดลดลงไปแตประการใด โดยเฉพาะนักศึกษารัฐศาสตรมหาวิทยาลัย

รามคําแหงที่ดูนับวันแตจะเพิ่มจํานวนและมีแนวโนมมากขึ้นในแตละป ทั้งในการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา ในเชิงการประกอบวชิาชีพ คําตอบตอสิ่งที่ไดกลาวไปแลวนาจะอยูที่

การยอมรับและการเปดกวางดานคุณสมบัติสําหรับตําแหนงงาน ของบรรดาบริษัทหางราน

ภาคเอกชนตอบัณฑติที่จบในสายรัฐศาสตร 
 

บทสรุป 

 การพัฒนาองคความรูทางรัฐศาสตรของไทยกลาวไดวารัฐศาสตรนับแตยุคเริ่มตนสมัย 

รัชกาลที่ 5 เปนตนมา โดยเปนไปภายใตอิทธิพลของวิชาการในสังคมตะวันตก กลาวกันวา 

สหรัฐอเมริกา นับเปนตนกําเนิดของวิชาการความรูทางรัฐศาสตรสมัยใหม เหตุที่กลาวเชนนี้ 

อาจเปนเพราะเหตุผลที่วาหลักสูตรการเรียนการสอนทางรัฐศาสตรหรือแมแตครูบาอาจารยที่ทํา

การสอนรัฐศาสตรในสังคมไทยในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ลวนเปนผลผลิตหรือผาน

การศกึษาวชิาการความรูทางรัฐศาสตรมาจากประเทศตะวนัตก 

 รัฐศาสตรไทยในยุคเริ่มตนนั้นมีเนื้อหาสาระอยูกับสาขาวิชาการปกครองและการจัดการ

บริหารงานบานเมือง มีวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาประเทศโดยใชเทคนิค

ทางรัฐศาสตรเขามาใชภายใตหลักสูตรที่จัดตั้งในโรงเรียนมหาดเล็ก และพัฒนามาเปนโรงเรียน

ขาราชการพลเรอืนภายหลงัที่มกีารเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลจาการเปลี่ยนการปกครอง

สงผลตอการเรียนการสอนดานรัฐศาสตรซึ่งเห็นไดจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

การเมอืงเกดิขึ้น สงเสรมิใหประชาชนไดรับการศกึษาและเปนการปูพื้นฐานความคิดทางการเมือง

ใหกับประชาชนตอมาในชวงประมาณป พ.ศ. 2493 - 2513 การศึกษารัฐศาสตรไทยไดรับอิทธิพล

จากรัฐศาสตรอเมริกาอีกครั้งในชวงนี้มุงเนนประเด็นในการศึกษาตามแนวพฤติกรรมศาสตร  

และอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาเก็บขอมูล สงผลใหรัฐศาสตรในชวงนี้มีหนาที่สําคัญ 

คือ การใหขอเสนอแนะและเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศ แนวทางการปรับปรุงสถาบัน 

ทางการเมอืงการปกครอง ปรับปรุงองคการทางการเมืองและระบบราชการดวยการนําเสนอภายใต

ตัวแบบใหม ๆ แนวคดิทฤษฎใีหม ๆ ที่เปนประโยชนและไดรับการยอมรับในสังคมไทยในยุคทศวรรษ 

2520 นัน้ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 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 บรบิทของรัฐศาสตรในยุคนี้มีความโดดเดนเชิงวิชาชีพที่ชัดเจน ทั้งดาน

เนื้อหาการเรียนการสอน เมื่อสําเร็จการศึกษายังคงมุงเนนประกอบอาชีพรับราชการ ถึงแมวา

ความสามารถของภาครัฐในการรับเขาบรรจุนั้นถูกจํากัดไวดวยงบประมาณและมาตรการควบคุม

กําลังคนของภาครัฐก็ตามแตการประกอบอาชีพราชการยังเปนอาชีพที่มุงหวัง นอกจากนี้ใน

ภาคเอกชนก็ไดเปดกวางยอมรับและเปดคุณสมบัติสําหรับตําแหนงงานเพื่อรับผูสําเร็จการศึกษาใน

สายรัฐศาสตรเขาทํางานเพิ่มมากขึ้น อนึ่งสําหรับแนวทางในการพัฒนาวิชาการดานรัฐศาสตรนั้นยัง

มสีาเหตุหลายประการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานวชิาการซึ่งมสีาเหตุในหลายประการ ไดแก 

  ประการแรก ผูมีอํานาจมักกําหนดนโยบายสังคมที่มุงเนนการแกไขปญหาเพื่อ 

ความอยูรอดเฉพาะหนา 

  ประการที่สอง สถาบันวิชาการยังขาดขีดความสามารถและความเขมแข็งเพียงพอ 

ที่จะพสิูจนไดวาการลงทุนทางวชิาการจะกอใหเกดิความคุมคาในระยะยาว 

  ประการที่สาม วัฒนธรรมของสังคมไทยเองที่ยังไมคอยยอมรับวิชาการอยางจริงจัง 

นอกเหนอืจากการคดิวาวชิาการเปนบันไดไตเตาไปสูอาชีพและฐานะทางสังคม 

  ประการสุดทาย วิทยาศาสตรหรือวิชาการมีคาตัวแพง เนื่องจากจําเปนตองใช

อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมอืราคาแพง หรอืมเิชนนัน้ก็ตองใชแรงงานคุณภาพที่มคีาตอบแทนสูง 

 จากสาเหตุทั้ง 4 ประการ ไดสงผลกระทบตอเนื่องใหวิชาการทางดานรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตรในสังคมไทยขาดความกาวหนาทั้งในแง การจัดระเบียบสถาบันวิชาการ 

มาตรฐานและบรรทัดฐานทางวิชาการความกระตือรือรน ของนักวิชาการและชุมชนวิชาการ 

ตลอดจนกจิกรรมหลักทางวชิาการซึ่งครอบคลุมตั้งแตการเรียนการสอน การิวิจัย และการบริการ

สังคม ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงการประยุกตใชใหเกิดผลประโยชนที่เปนรูปธรรมตอสาธารณะหรือสังคม 

โดยสวนรวม 
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