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รรณาธิ าร: วาดวย ร ศาสตร ร ร ศาสนศาสตร 

 

 การจัดการเรยีน การสอนวิ ารัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตร นมหาวทิยาลัยตางจังหวัด

นประเทศ ทยนัน หาก มนับกลุมมหาวทิยาลัยเกา ก นกรุงเท  ละมหาวทิยาลัยตางจังหวัดยุค รก 

ทกีอตัง นึ นยุคสมัย องการ ัฒนาประเทศ น วงทศวรรษ  ก อ ดวาการจัดการเรียนการสอน

นสา าวิ านีนันมีอายุนอยมาก ละหลักสตรรัฐศาสตร  ดยมาก นมหาวิทยาลัยกลุมนีมีอายุ นราว 

 ทศวรรษเทานัน าควิ ารัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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นการกอตัง) ทีมีหลักสตรรัฐศาสตร  นระดับปริ าตรี  ม าควิ า  จะมีอายุเ ียง านหนึงทศวรรษ 

มาเลกนอย ตการ ลิตหนังสอรวมบทความวิ าการเลมนี ึนมาเปนความ ยายามสรางสรรคสิง หม

อยางนอย นสองนัยยะดวยกัน ป า  หนังสอเลมนีเปนการ สดงความเ ม งทางวิ าการ 

องบุคลากรสายวิ าการ อง าควิ า  ที านการ ก นประสบการณเรยีน วจัิยจากหลากหลายสานัก

นหลาย  ประเทศ น วงกวาครึงทศวรรษที านมา หเปนทีประจักษ กวงวิ าการรัฐศาสตร ทย 

ป า ที่สอง นอกจากนีหนังสอเลมนียังเปนจุดเริมตน (   ) ทีสาคั นการ ยายาม 

วง ิง นทีการ ลติองคความร ละ อ กเ ียงทางวิ าการรัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตรจาก นที

เดมิรวมศนย ต นกรุงเท มหานครเทานัน  
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เดมิรวมศนย ต นกรุงเท มหานครเทานัน  

                                                             
 ดเ ิมเติมเกียวกับ า รวม อง ัฒนาการเกียวกับรัฐศาสตร ทย ด น  ( ); อนุสรณ ลิมมณี ( )  

ทิวากร กวมณี ละวั ร ล ุท รักษา ( ) 

iii 

 

 
 
 
 
 
 
 

รรณาธิ าร: วาดวย ร ศาสตร ร ร ศาสนศาสตร 

 

 การจัดการเรยีน การสอนวิ ารัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตร นมหาวทิยาลัยตางจังหวัด

นประเทศ ทยนัน หาก มนับกลุมมหาวทิยาลัยเกา ก นกรุงเท  ละมหาวทิยาลัยตางจังหวัดยุค รก 

ทีกอตัง นึ นยุคสมัย องการ ัฒนาประเทศ น วงทศวรรษ  ก อ ดวาการจัดการเรียนการสอน

นสา าวิ านีนันมีอายุนอยมาก ละหลักสตรรัฐศาสตร  ดยมาก นมหาวิทยาลัยกลุมนีมีอายุ นราว 

 ทศวรรษเทานัน าควิ ารัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร 

เปน าควิ าทีกอตัง ึนเมอป .ศ.  อเปนส าบันอุดมศึกษา องรัฐ หงที  (เรียงตามลาดับ 

นการกอตัง) ทีมีหลักสตรรัฐศาสตร  นระดับปริ าตรี  ม าควิ า  จะมีอายุเ ียง านหนึงทศวรรษ 

มาเลกนอย ตการ ลิตหนังสอรวมบทความวิ าการเลมนี ึนมาเปนความ ยายามสรางสรรคสิง หม

อยางนอย นสองนัยยะดวยกัน ป า  หนังสอเลมนีเปนการ สดงความเ ม งทางวิ าการ 

องบุคลากรสายวิ าการ อง าควิ า  ที านการ ก นประสบการณเรยีน วจัิยจากหลากหลายสานัก

นหลาย  ประเทศ น วงกวาครึงทศวรรษที านมา หเปนทีประจักษ กวงวิ าการรัฐศาสตร ทย 

ป า ที่สอง นอกจากนีหนังสอเลมนียังเปนจุดเริมตน (   ) ทีสาคั นการ ยายาม 

วง ิง นทีการ ลติองคความร ละ อ กเ ียงทางวิ าการรัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตรจาก นที

เดมิรวมศนย ต นกรุงเท มหานครเทานัน  

                                                             
 ดเ ิมเติมเกียวกับ า รวม อง ัฒนาการเกียวกับรัฐศาสตร ทย ด น  ( ); อนุสรณ ลิมมณี ( )  

ทิวากร กวมณี ละวั ร ล ุท รักษา ( ) 

 ดเ ิมเติมเกียวกับ า รวม อง ัฒนาการเกียวกับรัฐศาสตร ทย ด น  ( )  อนุสรณ ลิมมณี ( )  

ทิวากร กวมณี ละวั ร ล ุท รักษา ( )
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ทันสมัยนิยม กลุมท ษ ี น นวทางเศรษฐกิจการเมอง ละกลุมท ษ ีวาดวยรัฐ ลกา ิวัตน 

ละ รง ายนอก เ ียนทังสอง ดเสนอวาการทาความเ า จท ษ ีกคอการเปดมุมมอง หมีการมอง

ปราก การณทางการเมอง ละสังคม หกวาง วางมาก นึ การทาความเ า จกลุม นวคิดหลัก นบทนี

จะทา ห อานมองเหน า รวม องคาอ ิบายเกียวกับการเมองการปกครอง ทย นรป บบตาง  

ดอยาง ัดเจน ละ หลมคมมาก นึ    

 

 บทที  คอ งาน อง วชร  ธร า เรอง “สินคา ู คา สภาว ย  

น นงสอื วาดวย น องคาร  าร ” อเสนอหลัก องบทความน ีกคอ นวคิดเรองการวิ ากษ

เศรษฐกิจการเมอง นหนังสอ วาดวยทุน องมารก นันยังคงสาคั ละจาเปนสาหรับ ทีสน จ 

นการทางาน องความสัม ัน ทางสังคม น บบทุนนิยม นปจจุบัน เ ยีน บงการนาเสนอเปน  สวน

ด ก สวน เปนการ นะนาเบองตนเกียวกับหนังสอ วาดวยทุน สวนที่สอง เปนการอ บิายเกียวกับ

ความมังคัง นสังคมทุนนิยม สินคา ลิตสินคา ึงกคอ น ันกรรมา ี  นอกจากนี นสวนนียัง ด 

ทาการเ ย หเหน ึงส าวะนาม รรมที อนอย ากหลัง องสินคาทีกรรมา ี เปน สราง ึนมาเอง 

นันกคอ นวคิดเรอง “ท ษ ีมลคา รงงาน  นันเอง สวนที่สาม เปนการกลาว ึง าย ตสังคมทุนนยิม

นันนายทุน ดสรางกา ร หรอ “มลคาสวนเกิน  หเกดิ นึ ดอยาง ร ละสวนสุดทาย เปนการนาเสนอ

นวความคิดสาคั ทเีปนหนงึ นความคิด กนกลาง องมารก  นันกคอ การวิ ากษส าวะ ปลก ยก

อง รงงาน งึจะเกดิ นึ นความสัม ัน ทางสังคม บบทุนนิยมเทานัน การเ ย หเหนส าวะ อนเรน 

ที งอยหลัง าก องการ ลิตสนิคา ( ละบริการ) นันเปนจุดตังตนสาคั ยิง นการ สวงหา นวทาง

เ อตอสกับทุนนยิม ดตอ ป   

 ณะทีงานศึกษา ิน รก นกลุมนี มุง เนน ปยังการเสนอ า รวม องท ษ ีหลัก 

นการอ ิบาย การเมองการปกครอง ทย งานศึกษา นบทที  อง ว ภช ส สวสดิ เรอง 

“ นวควา คิดเรื่องชนชนนํา าง ารเ ือง อง ตา น อส า ชนชนนํา าง ารเ ืองไ ย 

นยค า านําไ ย  เปนการเ อม ยงท ษ ีการเมองเ ากับการอ ิบายการเมอง ทย ดย เ ียน ด

ประยุกต นวความคิดเรอง “ น ันนาทางการเมอง  องกีตา น มอสกา (  ) มาเปน

กรอบคิด นการอ บิายลักษณะ น ันนาทางการเมอง องประเทศ ทย ดยเลอกอ บิายกรณีศกึษา น

ันนา นยุคมาลานา ทย นสอง งมุมหลัก คอ ) ลักษณะ อง น ันนา ละการเลอน น ันทางสังคม

อง น ันนา ละ ) การอ บิายเครองมอที น ันนาทางการเมอง นยุคนัน ดนามา  อาจกลาว ดวา

iv 

 

 ณะที “การเรียน ละการสอน  รัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตร ยายตัวทัง นระดับ

ปริ าตรี ละระดับบัณ ิตศึกษา ตสิงหนึงที าดหาย ป คอ “บรรยากาศ นการทาวิจัย  ทีคึกคัก 

มีสีสัน ละสนุกสนาน องนักวิ าการรัฐศาสตร องมหาวิทยาลัยนอกศนยกลางอานาจ เมอบรรยากาศ 

การทาวิจัย มเอออานวยดวยเหตุ ลนานัปการนัน ดนามาสการ าดหาย ป อง ลงานตี ิม  

เ งิวิ าการทางรัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตร นรป บบตาง  หนังสอรวมบทความวิ าการ บับนี

จึง ดเกิด ึนเ อทาหนาทีเสนอองคความรเ ิง “ความคิด  านการ กเ ียงดวย นวคิด ละท ษ ี 

จากสานักคิดทหีลากหลาย ละ นีาจุดตังตน ห อานทังทเีปนนักเรียนรัฐศาสตร หรอ สน จการเมอง 

ละสังคมศาสตร ดยทัว ปสามาร ตามสบคน ละตังตนศกึษาตอดวยตนเอง ดตอ ป ลงานทัง  บท

นหนังสอเลมนี เกิด ึน านการรังสรรค ดยนักวิ าการรุน หม อง าควิ ารัฐศาสตร ละ 

รัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ึงงาน ตละ ิน นหนังสอเลมนีนัน 

ตังอยบน นฐาน องการวจัิย คนควาเ งิวิ าการตางกรรมตางวาระ อง เ ยีน ตละคน การนาเสนอ ด

จา นกออกเปน สองสวน หลักดวยกัน คอ สวนทีวาดวย นวคิด ละท ษ ีรัฐศาสตรรวมสมัย 

( ึงยังจา นก ดอีกเปนสองกลุมยอย ปรดดดานลาง) ละสวนทีวาดวย นวคิด ละท ษ ี 

รัฐประศาสนศาสตรรวมสมัย อยาง รกตามการนาเสนอจุดยนทางวิ าการ อง เ ียน น ตละบท 

นหนังสอเลมนีเปนจุดยน ละมุมมองสวนตัว องปจเจกบุคคล ตละคน ม ด ก ันตอจุดยน อง

าควิ ารัฐศาสตร ละรัฐประศาสนศาสตร หรอคณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร ตอยาง ด  

 

นวคดิ างร ศาสตรรว ส ย ม ร ม ร ม ร ม มย 

 งานศกึษา นกลุม รกนเีปนการมุงความสน จทางวิ าการ ปยังการ ัฒนา นวคิด ละท ษ ี

รัฐศาสตรดานการปกครอง (ตามการจา นก น บบรัฐศาสตร ทย) เปนหลัก อยาง รกตามคาวา 

การปกครอง นทีนี หความหมายรวม ึงท ษ ีการเมอง ละการเมองการปกครอง ทยทัง นเ ิง

ประวัติศาสตร เศรษฐกิจการเมอง ละการเมอง ทยรวมสมัยดวย การทาความเ า จ ลกทางท ษ ี 

ทีหลากหลายยอมเปด อกาส ห สน จการเมอง ละนักศึกษาดานรัฐศาสตร มี เคร องมอ 

นการวเิคราะห  ทาความเ า จ ลก ดอยางกวาง วางมากยิง นึ 

 งานศึกษา นบท รก อง ิวา ร ว ณ สน นิ ศร เรอง “ ่ ชวิเครา 

ารเ ือง าร ครองไ ยอยางเ นร ” ดนาเสนอ า รวม องท ษ ีทางรัฐศาสตรรวมสมัย 

ทสีาคั นสามกลุมหลักดวยกันทีมีอิท ิ ลตอการศึกษาการเมองการปกครอง ทย ด ก กลุมท ษ ี
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1 ่ ชวเิครา  ารเ อืง าร ครองไ ยอยางเ นร  

Theories for Systematic Analysis of Thai Politics  

วิา ร ว ณ สน นิ ศร 

 

 นํา 

 การศึกษาการเมองการปกครอง ทยเปนการศึกษาทีสาคั มาก นวงการรัฐศาสตร ทย 

จากเทาททีาการศกึษาเอกสารการคนควา ละงานเ ียนเกียวกับท ษ ทีี อ บิายวเิคราะห นวงการ

รัฐศาสตร ทยทีเ ียนเปนระบบยังมีอยอยางจากัดมาก อันสง ล หการศึกษาวิ าการเมอง 

การปกครอง ทย นวงการรัฐศาสตร ทยมีการสอน ป นทิศทางที ม ดตางจากการศึกษา

ประวัติศาสตรการเมอง ทย ึงมีการเรียนการสอนเปน ป นทิศทาง องลาดับเวลา มมีการอ ิบาย

หรอกาหนดการนาเสนอประเดนทางท ษ ีทีเลอก นการอ ิบายมุมมองการวิเคราะห ห ัดเจน  

ละบอยครังมักมีการเนนการสอนการ ับเคลอน องการเปลียน ปลงเ าะ นสวน อง น ันนา 
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 1.1  นส ยนิย  (Modernization Theory) หรอกลุมท ษ ีกระ สหลัก 

เกียว องกับการอ ิบายการเมอง ทย น งทิศทางการเปลียน านการเปนประ า ิป ตย หเปน             

เ นการเมองประเทศตะวันตก เปนกลุมท ษ ีทีมี า องการติดมุมมองการ ัฒนาการเมอง ปตาม

นวทางการเมองการปกครอง องตะวันตกเปน ม บบ กลุม อง นวความคิดนีจึงมีท ษ ี                

ทีหลากหลายเปนองคประกอบ อัน ด ก ท ษ ีระบบ ท ษ ีทาง หุนิยม ท ษ ีการ ัฒนา

ประ า ิป ตย ท ษ ีการทา หเปนประ า ิป ตย ท ษ ีทาง ครงสราง ละส าบันนิยม ท ษ ี               

ทางรัฐ รรมน นยิม ท ษ ทีางวัฒน รรมการเมอง- ตกิรรมนยิม 

 1.2  นว างเศร ศาสตร ารเ ือง (Political Economy and Marxist  

Theory) กลุมท ษ ีนีจะอ ิบายเกียวกับเรองทางเศรษฐกิจทีรัฐเ า ปเกียว อง ละสง ลตอ                      

การเปลียน ปลง อง ครงสรางทางสังคม การตอสทาง น ัน การตอส ละความสัม ัน  องรัฐ            

ละสังคม การเคลอน หวทางสังคม การป ิรป การป ิวัติ การครอบงาทางความคิด ละอานาจ                

ดยมีกระบวนการ ัฒนาทุนนิยมเปนตัว ปรสาคั องกระบวนการ นการเปลียน ปลง                  

ท ษ ี ละ นวความคิด องกลุมนีจึงประกอบดวย ท ษ ี ละ นวทางเศรษฐศาสตรการเมอง ท ษ ี

มารก ิสต นวความคิดเรองการครอบงา ละการมีอานาจเหนอ นวความคิดเรองการป ิวัติ 

นวความคิดเรองการเคลอน หวทางสังคม     

 1.3  ร  (State Theories  าภิวตน  (Globalization  รงภายนอ  

(External Forces) กลุมท ษ ีสวนนี  มี นฐานจากความเ อวาการเปลียน ปลงการเมอง                 

การเปลยีน ปลง ครงสรางรัฐ ม ดมีปจจัยหลักมาจากการเปลียน ปลง าย นสังคม ตมีความเ อวา

การเมอง ละรัฐมีความเ อม ยงกับระบบ ลกทีมีความสัม ัน  นหลายมิติ านความสัม ัน                 

จากระบบ ลก ระบบทุนนิยม ปราก การณ ลกา ิวัตน การระหวางประเทศ บทบาท องประเทศ

มหาอานาจ ศาสนา ึงมีความเปนสากล ึงปจจัยดังกลาวมีสวนอยางสาคั นการเปลียน ปลงรัฐ

ละ นทายทสีุดนา ปสการเปลยีน ปลงทางการเมอง   

 

2. นส ยนยิ  (Modernization Theory)  

 วงการวิ าการ ทย ม ดเรียกกลุมท ษ ีเหลานีวา ํา  นส ย (เหมอนเ น 

ทีเยอรมนี) ตมักเรียกกลุม กนท ษ ีนีวาท ษ ีกระ สหลัก ึงท ษ ีกระ สหลักมักจะเปน 

ท ษ ีทีจะ วยอ ิบายการตอบ จทยเรองการ ัฒนาประ า ิป ตย ึง อ ดวาเปนมิติหนึงที   
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ทเี ามามีบทบาท นการเมองการปกครอง ทยเทานัน ดวยเหตุนี ทา หการสอนการเมองการปกครอง

ทยมี อจากัด ละ ม ดสะทอนการ ัฒนา นมุมมอง หม  ก ศกึษามากนัก ละสง ลเสียตอสังคม 

ทา ห าด คนทมีีมุมมองทหีลากหลาย ละวิ ากษการเมอง ทยอยางมีเหตุ ล ละเปนระบบ  

 อยาง รกดี เ ียน ม ดหมายความวา การวิเคราะหการเมองการปกครอง ทย อง 

นักรัฐศาสตรที านมา ม ด กรอบการวิเคราะหที ตกตางกันเลย ต เ ียนเหนวามีงานจานวน 

มนอยละเลยการกาหนดเงอน องท ษ ีกอนนาเสนอ งมุมการเมอง ทย (รวมทังระเบียบวิ ี 

ละปรั าทีอยเบองหลังความเ า จ) ึง นนอนวามีความสาคั มากตอการตีความเ ออ ิบาย 

การเมอง ทยททีา ห ลการวเิคราะหมีความ ตกตางกัน งึ เ ียนเหนวามีความจาเปนมากตอ ศึกษา

นดานน ีทจีะมีวุฒิ าวะ นการมอง ละเ า จการเมอง ทยตามมุมมองท ษ ทีี ตกตางกัน  

 งานเ ียนนีจึงเปนความ ยายามทีจะนาเสนอ นิด ประเ ท นวทาง ละท ษ ีที  

นการวิเคราะหการเมองการปกครอง ทยอยางเปนระบบ เ อ หเ า จมุมมอง นทางท ษ ี อง 

การวิเคราะหการเมอง ห ัดเจนวามีหมวดหม ดบาง ละมีท ษ ีอะ รบาง ละนามาเปรียบเทียบ 

ละ ี ห ัดเจนอยางเปนระบบอันจะนา ปสการทา ห ศึกษาเหน งมุมการวิเคราะห ละการอ ิบาย

การเมอง ทย ห ัดเจนมากยิง นึ  

 

1. ่ ชวิเครา  ารเ อืง าร ครองไ ยอยางเ นร     

 การจัด บงท ษ ีที นการวิเคราะหการเมอง ทย ห ดรับการยอมรับเปนเอก ันท                

เปนสิงทีเปน ป ดยาก เ ราะมี นวความคิดท ษ ีจานวนมากทีสามาร นามา นการอ ิบาย                

การเมอง ทย ด ตงานเ ียน ินนีจะ ิจารณาเ าะงานเ ียนวิเคราะหการเมองการปกครอง ทย             

ทีตี ิม เ ย รอยางกวาง วาง ัดเจน ละ ท ษ ีทางรัฐศาสตรทีสามาร นามาอ ิบาย               

การเมอง ทยอยางเปนระบบ ตัง ตสมัยสุ ทัยจน ึงปจจุบันเทานัน งานเ ียน ินนีจะ ม ิจารณา            

งานเ ียนวิเคราะหการเมองการปกครอง ทยที ม ดตี ิม เ ย รอยางกวาง วาง ัดเจน                    

ละ ม ิจารณางานเ ียนที ท ษ ีทางรัฐศาสตรทีนามาเลอกอ ิบายการเมองการปกครอง ทย 

เ ียง วงระยะเวลา ดเวลาหนึงเ ราะ ม อวาเปนการวิเคราะหการเมอง ทยอยางเปนระบบตัง ต

สมัยสุ ทัยจน งึปจจุบัน ดังนันจากงานเ ยีนวเิคราะหการเมองการปกครอง ทยอยางเปนระบบทีตรง

ตามหลักเกณ ที เ ยีนกาหนด ว สามาร บงกลุมท ษ ี ดออกเปน 3 นวทาง คอ 
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   2 สนิคา ู คา สภาว ย น นงสอื วาดวย น องคาร  าร   

Commodity, Value, and Fetishism in Marx’s Capital 

 

วชร   ธร า 

 

นํา 

 มนุษย นสังคม ลกปจจุบันป ิเส ม ดวาตองเ ิ หนากับ “ความสัม ัน ทางสังคม13” 

บบทุนนยิม ทัง ดยทางตรง ละทางออมอยางนอยทสีุดมนุษยยอมตองบริ คสนิคา ละ  หรอบรกิาร

ัน นฐานทสีุดเ อการดารง วีติ หอยรอด ด มมนุษยจะ มมี “เงนิ” เปนสอ นการ ลกเปลยีนสินคา

                                                             
13 เ ยีนเลอก คาวา ความสัม ัน ทางสังคม (Social Relations) บบทุนนิยม ทนคาวา “ระบบ” ทุนนิยมที กันทัว ป

เนองจาก าย ตกรอบ นวคิด บบมารก ิสตนันปราก การณทางสังคม เศรษฐกิจ การเมอง นันมีความสัม ัน 

เ อม ยงกัน ละมารก นัน หความสาคั กับ “ความสัม ัน ” (Relations) ระหวางปจจัยตาง  มากกวาการ จิารณา

บบ ยกสวน นอกจากนีการ คาวา “ความสัม ัน ทางสังคม บบทุนนิยม” นันยัง ห า กวางกวาการมองทุนนิยม 

ทีเปน “ระบบ” นการ ลิตเ ยีงเทานัน ตเปนระบบที องเกียวกับ วีติประจาวัน นทุกทางอกีดวย 
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หลัง าก องการ ลิตสินคา ( ละบริการ) นันเปนจุดตังตนสาคั ยิง นการ สวงหา นวทาง 

เ อตอสกับทุนนยิม ดตอ ป  

 

1. วาดวย น 

 เหตุ ดเรา งึมี วีติอย น ลกปจจุบันจึงยังควร หความสาคั กับ วาดวยทุน หนังสอทเี ียน

ึนเมอรอยกวาปที ลว? ทังที ลกทุนนิยม ดมีววิัฒนาการ ปมาก นหลากหลายมิติเกียวกับการสราง

ความมังคัง ตเ ราะเหตุ ด วาดวยทุน จึงยังควรศกึษา ละนากลับมาทาความเ า จ ลกปจจุบันอีก? 

คา ามสาคั เหลานี เ ยีนจะยัง มตอบ ณ ทนีี ตจะ ัก วน ห อาน ดคิดตาม ปดวยกัน ละกลาว ึง

อีกครัง นสวนสรุป องบท (อยาง รกดีตอคา ามทีวาทา มเรายังควรอานมารก อยอีกนัน ปรดด 

Wolf, 2002) 

 1.1 วาดวย น  

  อาจกลาว ดวาหนังสอเลมนีนันเปนดอก ล องการสังสมประสบการณการตอส 

ทางการเมอง ละการเ ียนหนังสอมาเปนเวลานาน องมารก  กอนทีตน บับ อง วาดวยทุน 

จะสาเรจออกมานัน มารก  ดเ ยีนตนราง วกอน น อ ุนด เ Grundrisse) หรอ นอีก อหนงึ คอ 

โค ง  างว าด วย า ว า เ จ า เมอง Outline of a Critique of Political Economy) 

ึงมารก เ ียนเสรจสิน น วงป 1857-1858 จนกระทังป 1867 วาดวยทุน บับที 1 จึง ดตี ิม 

ออกมา อยาง รกตาม วาดวยทุน นันมีการปรับปรุงหลายครัง นการ ิม ครังตอ  มา น าษาตาง  

อาทิ การปรับปรุงบทที 1 ปรับ ครงสรางการนาเสนอ นสวน องบท ละหัว อ นการ ิม ครังที 2 

นป 1872 ณะทีการ ปลเปน าษา รังเศส นป 1875 นันมารก  ดปรับปรุง ครงสราง องบท

เกียวกับกระบวนการวาดวยการสะสมทุน หม เปนตน (Bruschi, et al., 2013, p. 20) ม ตเริม รก

มารก จะตองการทีจะเ ียน วาดวยทุน บงออกเปน 6 เลม ครอบคลุมประเดนตาง  ด ก เลมที

หนึง วาดวยทุน น า รวม (Capital in general) เลมทีสอง วาดวยทรั ยสินบนทีดิน (Landed 

properties) เลมทีสาม วาดวย รงงานทีทางาน ลกกับคาจาง (Wage labour) เลมทีสี วาดวยรัฐ 

(the State) เลมทีหา วาดวยการคานานา าติ (International Trade) ละเลมทีหก วาดวยตลาด ลก 

ละวิก ติ (World market and crises) ตงาน องมารก  ม ดเสรจสมบรณดังทีตัง จเนองจาก 

การเสีย ีวิต องมารก  นป 1883 ายหลังการเสีย ีวิต องมารก  เองเกลส เปนเ อน องเ า 
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ละบรกิารกตาม คารล มารก  (Karl Marx) นักคิด ละนักป บิัตกิารทางสังคมคนสาคั คนหนึง อง

ศตวรรษที 19 ดมอบ นวคิดทีสาคั ยิง ว นประ ยค รกสุด องบทเปดตัว องหนังสอวิ ากษ

เศรษฐกจิการเมองทุนนิยมเลมสาคั ที อ “วาดวยทุน” (Das Capital หรอ The Capital) วา “ความมังคัง” 

องนานาสังคมที มีวิ ีการ ลิต บบทุนนิยมนันปราก หเหนเดน ัด ดยการสังสมที “สินคา” 

(Commodities) (Marx, 1976, p. 1) ึงมารก เสนอวาเปน “รป บบ” (Form) นฐานทีสุด อง             

การมองความสัม ัน ทางสังคม บบทุนนยิม ม ทเีงนิตรา ตอยาง ด 

 งานเ ียน ินนีตองการ นะนา นวคิดเศรษฐกิจการเมองเบองตน องคารล มารก  

นหนังสอ วาดวยทุน เ อเปนการป น หกับ สน จ นการศกึษา นวทาง “การวิ ากษ”14 เศรษฐกิจ

การเมอง น บบทุนนิยมตาม นวทาง องมารก  อเสนอหลัก องบทนกีคอ นวคิดเรองการวิ ากษ

เศรษฐกจิการเมอง นหนังสอ วาดวยทุน นันยังคงสาคั ละจาเปนสาหรับ ทสีน จ นการทางาน อง

ความสัม ัน ทางสังคม น บบทุนนิยม นปจจุบัน อยาง รกตามงานเ ียน ินนี ม ดเปนการ นะนา

ความคิดทังหมด อง วาดวยทุน  หาก ต เ ียนตองการสรางจุดตังตน (Point of departure) 

ทางความคิด อง สน จ วาดวยทุน เทานัน ดังนันการกลาว งึหนังสอ วาดวยทุน นทนีจึีงเปน วาดวย

ทุน เ าะ บับท ี1 (Volume 1) เปนหลัก  

 การนาเสนอ นบทนีประกอบดวย  สวนดวยกัน ด ก สวน เปนการ นะนาเบองตน

เกียวกับหนังสอ วาดวยทุน สวนที่สอง เปนการอ ิบายเกียวกับความมังคัง นสังคมทุนนิยม สินคา 

ลิตสินคา ึงกคอ น ันกรรมา ี  นอกจากนี นสวนนียัง ดทาการเ ย หเหน ึงส าวะนาม รรม 

ที อนอย ากหลัง องสินคาทีกรรมา ี เปน สราง ึนมาเอง นันกคอ นวคิดเรอง “ท ษ ีมลคา

รงงาน” นันเอง สวนที่สาม เปนการกลาว ึงวา าย ตสังคมทุนนิยมนันนายทุน ดสรางกา ร 

หรอ “มลคาสวนเกิน” หเกิด ึน ดอยาง ร ละสวนสุดทาย เปนการนาเสนอ นวความคิดสาคั  

ทีเปนหนึง นความคิด กนกลาง องมารก  นันกคอ การวิ ากษส าวะ ปลก ยก อง รงงาน 

ึงจะเกิด ึน นความสัม ัน ทางสังคม บบทุนนิยมเทานัน การเ ย หเหนส าวะ อนเรนที งอย 

                                                             
14 การ“วิ ากษ” หรอ Critique สาหรับมารก  ลวคอการมองปราก การณทางสังคม-เศรษฐกิจการเมอง หกาว าม

จากเปลอกนอก (Appearance/Form) ทีมองเหน ดยทัว ป ด การมอง ามเปลอกนอกจะทา หเรามองเหน ึงรากฐาน

องความสัม ัน ทางสังคมที อนอยเบองหลังปราก การณตาง  ดังนันสาหรับมารก  ลว นการวิเคราะหทาง

การเมองนัน ม เ ยีงการวจิารณทีเปลอกนอกทีมองเหน ตยังตองกาว ป ห งึตนตอ สาเหตุทีทา หเกิดปราก การณ

ตาง  อยาง งึราก งึ คนอกีดวย  
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3  นวควา คดิเร่ืองชนชนนํา าง ารเ อืง อง ตา น อส า                                      

ชนชนนํา าง ารเ อืงไ ย นยค า านาํไ ย 

Gaetano Mosca’s Concept of Political Elite: 

A Case Study of Thai Political Elite in Malanumthai Period 

 

ว ภช  ส สวสดิ 

 

นํา 

 วัต ุประสงคทีสาคั องบทนี คอ การนา นวความคิดเรอง น ันนาทางการเมอง           

องกีตา น มอสกา (Gaetano Mosca) มา เปนกรอบ นการอ ิบายลักษณะ น ันนาทางการเมอง

องประเทศ ทย ดยงานเ ยีน นินมุีงเนนการนา นวความคิดดังกลาวมาอ บิาย น ันนา นยุคมาลา

นา ทย นสองประการ คอ ) ลักษณะ อง น ันนา ึงบทความนี ดอ ิบาย นสองประเดน คอ 

ลักษณะ ละเอก า อง น ันนา ละการเลอน น ันทางสังคม อง น ันนา ละ ) เครองมอ              

ที น ันนาทางการเมองทีมอสกาเสนอวาสามาร นามาควบคุม กปกครอง นยุคนัน ดมีสามวิ ี            
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 ทังนี อาจกลาว ดวา นวความคิด น ันนา ดกอ หเกิดการจัดลาดับ ันทางสังคม (Social 

Stratification) ดย ปจจัยตาง  เปนตัวกาหนดวา ครหรอกลุมคน ดทีจะมีคุณสมบัติเหมาะสม            

นการเปน น ันนา เ ราะ ม ทุกคนทีจะ ดรับการยอมรับวาเปนสมา ิก อง น ันนา ทีเปนเ นนี

เ ราะ น ตละสังคมจะมีความสามาร จากัด นการกระจายสิงทีมีคุณคา องสังคม ห กสมา ิก           

นสังคม ดังนันการกระจายสิงทีมีคุณคาตาง  เหลานันจึง มสามาร กระทา ดอยางเทาเทียมกัน   

ดยทีสิงทีมีคุณคาเหลานันอาจมีหลายประเ ท เ น 1) อเสียง องครอบครัวหรอวงศตระกล             

2) ทรั ยสมบัติ ละราย ด 3) มิลาเนาหรอเ ตทีอยอาศัย องคน นสังคมนัน 4) ระยะเวลาที านัก

อาศัยอย 5) อา ี  ละ 6) การศกึษา เปนตน  

 อาจกลาว ดวาการ บงลาดับ ันดังกลาวอาจนา ปสความเปนระเบียบเรียบรอย 

ทางสังคม ด ดย านกระบวนการอบรมกลอมเกลา (Socialization) านวิ ีการ ละส าบันตาง  

เ อ หสมา ิก นสังคม ดรับทราบวาตนอย นตา หนงหรอฐานะ ด นสังคม มีเกียรติหรอ ดรับการ   

ยกยองอย นระดับ ด เปน ทีอย นระดับทีสงกวา เทากัน หรอตากวาบุคคลหรอกลุมบุคคลอน ด     

นสังคมอยาง รบาง  

 ทังนีเปนทีนาสังเกตวาบุคคลทีมีฐานะทางสังคมที ตกตางกันกจะมีความ ตกตางกัน          

นสทิ หินาท ีความรับ ดิ อบ อานาจ อิท ิ ล บบ นการดาเนนิ วีิต การ ดรับการคุมครองด ล                    

การ ดรับบรกิาร ละการยอมรับนับ อ นสังคมตาม ปดวย ดยกลุมคนทมีีศักย า นการเปน น ัน

นากอาจจะ ดรับสิท ิ ิเศษ ละ หรออ ิสิท ิ นเรองตาง  เหลานันมากกวาบุคคลทัว ป นอกจากนี 

ยังมีความเปน ป ดอยางมากวาบรรดา น ันนาทีสามาร ควบคุมสังคม การ ทรั ยากร                      

เ น ทรั ยสิน ความร ละเครอ ายความสัม ัน  อานาจ  ละส าบันตาง  ทางการเมอง                     

จะนาความสามาร นการควบคุมสิงเหลานันนันมาเสริมสราง รักษา ละยกระดับสิท ิ ิเศษ ละ

หรออ สิทิ ิ องตน หคงอย าวร ละเ มิมาก นึอยางเตมกาลังความสามาร  

 อนึง นวทางการศึกษา น ันนาทางการเมองสามาร บงออก ดเปนสอง นวทางหลัก 

ด ก  1)  นวทางการศึกษา น ันนาทางการเมอง บบคลาสสิก (Classical Political Elitism)                  

ละ 2)  นวทางการศึกษา น ันนาทางการเมองรวมสมัย (Contemporary Political Elitism)               

ดยบทความนีจะอ ิบายความ ตกตาง อง นวทางการศึกษาทังสอง นวทาง ดยสังเ ป ตามลาดับ

ดังนี 
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ทีสาคั  คอ การ วาทกรรมทางการเมอง การสรางคานิยม ละความเ อที น ันนาสราง ึน                

ละการสรางความรสกึ ก ัน องสมา กิ นสังคม 

 ทังนี นสวน รก องงานเ ยีนนีเปนการอ บิาย ดยสังเ ปวา นวความคิด น ันนา คออะ ร 

บงออก ดเปนกีประเ ท อะ รบาง ละ ตละประเ ทนันมีลักษณะอยาง ร ตอจากนันจะเปน            

การอ บิาย งึ นวทางการศกึษา น ันนาทางการเมอง องกตีา น มอสกาวามีสาระ ละรายละเอียด

ทีสาคั อยาง ร เ อจะ ดนามาเปนกรอบ นการอ ิบายลักษณะ ละ น ันนาทางการเมอง             

นสังคม ทย ละเ อ ห อาน ดรับทราบสาระสาคั องยุคมาลานา ทย ดยสังเ ป บทความนียัง ด

นาเสนอประเดนทีนาสน จ องยุคมาลานา ทย ว นสวน ัดมา ละตอจากนัน นวคิด น ันนา ละ

เครองมอทังสามประการ องมอสกาจะ กนามา เปนกรอบ นการอ ิบาย น ันนา ละเครองมอ           

นการปกครองประ า น อง น ันนา นยุคมาลานา ทยตามลาดับตอ ป 

 

1. นวคดิชนชนนํา าง ารเ อืง  Political Elite Approach) 

 คาวา น ันนา (Elite) ก เปนครัง รกตัง ตศตวรรษที  ละ ดรับการยอมรับ ละ           

กนา ปเ ย ร นอังก ษ ละอเมริกา านทางท ษ ีดานสังคมวิทยาเกียวกับ น ันนา จนกระทัง

ปลายศตวรรษที 19 นวคิด น ันนาทางการเมอง (Political Elite Approach) เริม ดรับความสน จ            

จากบรรดานักวิ าการทีสน จศึกษาเรอง น ันนาทางการเมอง ทังนีมี หคานิยามคาวา น ันนา           

อยเปนจานวนมาก ึงอาจสรุปนิยาม อง น ันนา ดวาหมาย ึงกลุมคนจานวนหนึง ึงมีจานวน             

นอยกวาคนสวน ห นสังคมทีมีความสามาร นการ ดมา ละรักษา ว ึงสิงทีมีคุณคา นสังคม   

ละสามาร นาสงิทมีีคุณคานัน ป เ อ ห ดมา ละ หรอ ทิักษรักษา ว งึ ลประ ย นดานอน  อีก  

 ทังนี รากฐานความคิด อง นวคิด น ันนาทางการเมอง คอหลักความคิดทีวาสังคม           

สวน ห มีความ มเสมอ าคเทาเทียม (Social Inequality) มี นฐานมาจาก รรม าติ องมนุษย          

ทีมีความ ตกตางกันทังทางดานรางกาย จิต จ ละสติป า จึงทา หสังคมมนุษยทุกสังคม                

เกิดการ บง ยกกันระหวางกลุมสมา ิก ึงสามาร เกิด ึน ดทังอยางตัง จ ละ มตัง จ จนทา ห         

เกดิกลุม ละ น ันตาง  นึ นสังคม ละเมอมนุษย ดสังกัดกลุม ดกลุมหนงึ หรอ น ัน ด น ันหนึง

เปนระยะเวลาหนึง ลวนันกอาจทา หสมา ิก น ตละกลุม ละ น ันเหลานันมี นววิ ี ีวติ ความคิด 

ความเ อ คานยิม ละการป บิัตทิคีลายคลงึกัน ต ตกตางกัน ปจากกลุมหรอ น ันอน ด  
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4  สจนยิ น อค าสสคิ ารวเิครา น ย ายตาง ร เ ศ  

Neoclassical Realism and Foreign Policy Analysis 

 

จ า ณ  สา คคนชิย 

 

นํา 

 เปาหมายสาคั ประการหนงึ นการศกึษาความสัม ัน ระหวางประเทศ คอ การทาความเ า จ

ติกรรม องรัฐที สดงออกมา นรป บบตาง  ดยอาศัยท ษ ี ละกรอบ นวคิดทีเหมาะสม 

เปนเครองมอ นการอ บิายปราก การณทตีองการศกึษา การวเิคราะหน ยบายตางประเทศ (Foreign 

Policy Analysis หรอ FPA) นับเปน นงวิ าหนึง องการศึกษาความสัม ัน ระหวางประเทศทีศกึษา

ึงปจจัยตาง  ทีมีอิท ิ ลหรอสง ลตอ ติกรรม องรัฐ กลาวอีกนัยหนึง การวิเคราะหน ยบาย

ตางประเทศ คอ การคนหาสาเหตุ (Cause) ททีา หรัฐ สดง ตกิรรมออกมา นรป บบ ดรป บบหนึง 

ดยการวเิคราะหวาปจจัยสาคั ดบาง (Factors) ทสีง ล หรัฐดาเนนิน ยบายตางประเทศ นลักษณะ

ตาง  เ น สวงหาความรวมมอ ละเลอก ก ความ ัด ยง ดยสันติวิ ีหรอ น ยบายที งกราว
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ป หาการกอการราย การเรียกรองสิท ิ องสตรี ึงป หาเหลานีเปนป หาทีประเทศตาง  

ตองหาทาง กป หารวมกัน  

 รม ดน องการศึกษา ละวิเคราะหน ยบายตางประเทศจึงเกยีว องกับการวเิคราะหวา

วัต ุประสงคหรอเปาหมายหลัก องน ยบายตางประเทศคออะ ร นวทางการดาเนินน ยบาย

ตางประเทศทรีัฐเลอกเ อ หบรรลุเปาหมายทวีาง วมีลักษณะอยาง ร มี อจากัดหรออุปสรรค นเรอง

ดบางทีอาจสง ล หรัฐตองปรับเปลียนหรอ มสามาร ดาเนินตามน ยบายทีวาง ว นอกจากนี 

ประเดนตาง  ทีเกียว องกับน ยบายตางประเทศนันมีความสลับ ับ อน ละมีหลากหลายมิติ 

ทังการเมอง เศรษฐกจิ ละสังคมททีับ อน ละเ อม ยง การเลอกกรอบ นวคิด ละท ษ ีทเีหมาะสม

จะ วย หเ า จมลเหตุสาคั ทสีง ล หรัฐ สดง ตกิรรม นรป บบตาง  เ น การประกาศสงคราม 

การลงนาม นสน สิั าหรอ อตกลงระหวางประเทศ การ หความ วยเหลอกลุม ลี ัย  

 งานเ ยีน นินมุีงศกึษาการวเิคราะหน ยบายตางประเทศ านท ษ สีัจนิยมนี อคลาสสิค 

ึงเปน นวคิดทีนาจุด ง องท ษ ีทีสาคั นทางความสัม ัน ระหวางประเทศสองท ษ ี คอ 

ท ษ สีัจนยิมดังเดมิ (Classical Realism) ละท ษ สีัจนยิม หม (Neorealism) มา อ บิาย ตกิรรม

องรัฐ ทังน ีท ษ สีัจนยิมนี อคลาสสิคเสนอประเดนทสีาคั  ด ก ป า  การนาจุด ง อง

ท ษ สีัจนยิมดังเดมิทีมองวา รัฐ คอ ตัว สดงหลัก นเวทคีวามสัม ัน ระหวางประเทศ ละรัฐตาง  

ลวน สวงหาอานาจเ อความอยรอด เนองจาก นเกมการตอสทางการเมองระหวางประเทศนัน 

อานาจ (Power) ละ ีดความสามาร าย นรัฐ (Capacity) คอ เงอน ทีสาคั ทีสุดที วย หรัฐ             

อยรอด ป า ที่สอง การนาจุด ง องท ษ ีสัจนิยม หมที หความสาคั กับการศึกษา                  

ความเปลยีน ปลงทาง ครงสรางทางการเมองระหวางประเทศ (Structure of the international political 

system) รวม ึงส า วดลอมทางการเมองระหวางประเทศ (Political environment) ทีมีอิท ิ ลตอ

ติกรรม องรัฐ นักสัจนิยม หมมองวา ระบบ ัวอานาจ (Polarity) นเวทีการเมองระหวางประเทศ 

คอ ปจจัยทีสาคั อยางยิงตอการตัดสิน จ องรัฐ นกาหนดทิศทางน ยบายตางประเทศวาควรมี

ลักษณะอยาง ร หอยรอด ละ ดประ ย นสงสุดจากรป บบ อง ัวอานาจทีดารงอย เ น นักสัจนิยม

หมบางกลุมคาดการณวา การเมองระหวางประเทศ าย ตระบบ ัวอานาจเดียว (Unipolarity) นัน            

รเส ยีร า ละจะดารงอย ด มนาน เ ราะประเทศมหาอานาจรองทังหลายจะ ยายามรวมมอกัน

สราง ัน มิตรเ อเ ิมอานาจการตอรอง ละ วงดุลประเทศอ ิมหาอานาจ หรอทีเรียกกันวา                  

การสราง าวะสมดุล หงอานาจ (Balance of power) ละการรวมกลุม องประเทศมหาอานาจรอง  
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ละเลอก ความรุน รงจัดการความ ัด ยง การวิเคราะหหาสาเหตุ ละปจจัยสาคั ทีมีอิท ิ ล            

ตอ ติกรรม องรัฐยัง วย หเราเ า จกระบวนการการตัดสิน จ องรัฐ นการเลอกตอบสนอง           

ตอเหตุการณตาง  ทา หเราเ า จทางเลอก ละเครองมอทีรัฐเลอก  ึงรัฐมองวาเหมาะสม ละ              

จะเปนประ ย นมากทสีุด เ น นบางเหตุการณ ทา มรัฐเลอกดาเนนิน ยบาย จมตี ายตรง ามกอน 

ณะที นบางเหตุการณ รัฐยับยังการ สดง ติกรรมที เปนการยัวยุ หเกิดความ ัด ยง                    

ละ นบางกรณีรัฐเลอกสงวนทาทีหรอ ม สดงจุดยนที ัดเจนตอความ ัด ยง หรอ นบางป หา              

รัฐ สดงบทบาทเ ิงรุก นการสงเสริมองคการระหวางประเทศ นการ ก ความ ัด ยงระหวาง

ประเทศ ต นบางป หา รัฐเลอกทจีะเ กิเ ยตอมตหิรอ อเสนอ ององคกรระหวางประเทศ ละเมิด

อตกลงระหวางประเทศ หรอลาออกจากการเปน าคีสมา ิก องกลุมความรวมมอระหวางประเทศ 

นอกจากนี การทาความเ า จปจจัยสาคั ทีมี ลตอ ติกรรม องรัฐยัง วย นการคาดการณวา 

น ยบายตางประเทศมี นว นมหรอทศิทางเปลยีน ปลงหรอ มอยาง ร  

 “น ยบายตางประเทศ” ประกอบดวยสองคา คอ “น ยบาย” ละ “ตางประเทศ” คาวา 

“น ยบาย” ประกอบดวยคาวา “นัย” หมาย ึง นวทาง ละคาวา “อุบาย” หมาย ึง วิ ีทาง               

อันนา ปสเปาหมาย (อรุณ าณุ งศ , 2531, น. 35; จุล ี  ินวรร ณ, 2557, น. 123-124)                             

สรุปนยิาม องน ยบายตางประเทศวา “ นวทางหรอวิ ีทางดานตางประเทศทรีัฐเลอกดาเนนิการตอ 

สดงบทบาทอน  เ อ หบรรลุจุดมุงหมายทีตัง ว” จะเหน ดวา น ยบายตางประเทศจึงมิ เ ยีง

น ยบายทีรัฐกาหนด ึนเ อ ป ิสัม ัน กับอีกรัฐหนึงเทานัน ตยังครอบคลุม ึง นวป ิบัติตาง                  

ทีมีตอตัว สดงอน  ทีมิ รัฐ นเวทีระหวางประเทศ ดยทัว ป น ยบายตางประเทศสามาร บง ด

เปนสองลักษณะ คอ ลักษณะทัว ป ละลักษณะเ าะ กลาวคอ น ยบายตางประเทศลักษณะทัว ป

จะเปน “ นวทางหรอกรอบกวาง  ดานตางประเทศ” เ น คา ลงน ยบาย องคณะรัฐมนตรี                 

ตอรัฐส า งึเนอหา องน ยบายสวน ห มักจะ กกาหนด นึ ดยยึด ยงกับ อตกลงระหวางประเทศ

หรอสอดคลองกับก ระเบียบสากล นสวน องน ยบายตางประเทศลักษณะเ าะจะเปนน ยบาย             

ทกีาหนด นึตออีกประเทศหนงึหรอกลุมความรวมมอ เ น น ยบาย อง ีปุนตอ มา น ยบาย องจีน

ตอเกาหลเีหนอ น ยบาย องสห า ยุ รปตออาเ ียน หรอน ยบายทกีาหนด นึเ อ ก ส านการณ

เ าะ เ น น ยบาย อง ทยตอป หา อ ย าว ร งิ า น ยบาย องรัสเ ียตอการเมอง นยเครน 

หรอน ยบายทีตอบสนองตอประเดนทปีระ าคมระหวางประเทศ หความสน จ เ น ป หา าวะ ลกรอน 
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Yang, Y. E. (2010). Leaders’ Conceptual Complexity and Foreign Policy Change: Comparing the 

Bill Clinton and George W. Bush Foreign Policies toward China. Chinese Journal of 

International Politics, 3, 415-446.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํา

 นวคิดหลัก นการอ ิบาย ละการทาความเ า จความสัม ัน ระหวางประเทศ น 

วงกอนการสินสุดสงครามเยน อาจ อ ดวาประกอบดวย  นวคิด คอ นวคิดสัจนิยม ( )  

ละ นวคิดเสรีนิยม ( ) ดย นมุมมอง องสัจนิยม หม ( ) หรอสัจนิยมเ ิง 

ครงสราง (  ) ความสัม ัน ระหวางรัฐตังอยบน นฐาน องอานาจ ( )  

ละบรรดารัฐมุง สวงหาอานาจ เนองจากระบบระหวางประเทศมีลักษณะอนา ิป ตย ( )  

หรอ มมีองคกรกลาง (  ) ึงมีอานาจเหนอรัฐ ดังนัน ตละรัฐจึงตอง วยตนเอง 

ดยการสรางกองทั หเ ม ง หรอ มกรวมมอกับรัฐอน นการ วงดุลอานาจรัฐทีเ ม งกวา  

เ อเปนหลักประกันดานความมันคง ละความอยรอด น ณะที นวคิดเสรีนิยมมองวารัฐสามาร
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1. นวคดิสรรสรางนยิ   

 นวคิดสรรสรางนิยม ดนามา นการศึกษาความสัม ัน ระหวางประเทศ นับตัง ต

ทศวรรษท ี198023 เ ออ บิายส าวะ (condition) งึอยบน นฐานทางวัฒน รรม สงิเปนจรงิ (reality) 

ละ ลวัต อง ลกเ ิงสังคม (social world) ดย นวคิดอยบนรากฐาน องอ ิปรั า (metaphysical 

stance) งึวาดวยสงิเปนจรงิ (reality) ทนีักวิ าการตางคนหาเ อร หรอ ดความรเ อการตคีวามหรอ

ปลความหมายสิงเปนจริง นวคิดสรรสรางนิยม อวาเปนท ษ ีเ ิงสังคม ึงเกียว องกับบทบาท

องความร ละตัว สดงทีมีความร (knowledgeable agents) นการกอรางสิงเปนจริงทางสังคม  

(the constitution of social reality) ดวยการเ า จบทบาท องอัตวิสัยรวม ละบริบท องสังคม            

(inter-subjectivity and social context) การกอรางรวม องตัว สดง ละ ครงสราง (the co-constitution 

of agent and structure)  ละก องสั งคม ( the rule-governed nature of society)  นอกจากนัน  

นวคิดสรรสรางนิยมจัดวาเปนมุมมองเ ิงประจักษ ละเ ิงท ษ ีความสัม ัน ระหวางประเทศ  

ดวยเหตุนี การวิจัย ละการศึกษาจึงตองวางอยบน นฐาน อง าณวิทยา ละ ววิทยาเ ิงสังคม  

(social ontological and epistemological foundations) ดวยการ หความสาคั กับประเดนบทบาท อง          

อัตลักษณ ปทัส าน ละความเ า จเ ิงเหตุ ละ ล นการกอราง ลประ ย น หง าติ (norms and 

causal understandings in the constitution of national interests) ความเปนส าบัน ละการจัดการ              

นระดับสากล (institutionalization and international governance) (Adler, 2002, pp. 127-29) 

 สาหรับสาระสาคั อง นวคิดสรรสรางนิยม นมุมมองนักวิ าการทีสน จศึกษา ละ

ัฒนา นวคิดนี เ น เทด อ  (Ted Hopf) มองวาสรรสรางนิยมเปนท ษ ีเกียวกับสิงเปนจริง 

(reality) หรอ ววทิยา (ontology) งึสามาร บงออกเปน 3 ลักษณะ คอ ววสิัย (objective) อัตวสิัย 

(subjective) ละอัตวิสัยรวม (intersubjective) ดยสิงเปนจริงเ ิง ววิสัย คอ สิงเปนจริงที ม ึนอย           

กับมนุษย หรออีกนัยหนึงเปนอิสระจากความรับร องมนุษย มมนุษย ม ดสัม ัสร สิงนันกปราก

หรอเปนอย สาหรับสงิเปนจรงิเ งิอัตวสิัย คอ การตคีวามสงิเปนจรงิเ งิ ววสิัยหรอการ หความหมาย

สงิที ดสัม ัสร ดยตัวมนุษย สวนสงิเปนจริงเ งิอัตวิสัยรวม คอ การทมีนุษย (หรอตัวเรา) ละบุคคล

อน  งึอาจมีจานวนมากมาย มีความเหนวาสงิทเีปนจริงนันปราก หรอมีอย นวคิดสรรสรางนิยม

                                                             
23 บรรดานักวิ าการทีสรางหรอ ลิต ลงานสาคั น วงดังกลาว งึเปนรากฐาน นการ ัฒนา นวคิดสรรสรางนิยม 

เ ออ ิบาย ละทาความเ า จการเมองระหวางประเทศ สามาร ดเ ิมเติม ด น Maja Zehfuss, (2002, pp. 10-23) 

ละการนาเสนอ นวคดิ ละมุมมอง องนักวิ าการดังกลาว ด ด น วรารัก เ ลิม ัน ุศักดิ (2551, น. 1-28)   
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จัดการคุกคามจากรัฐอน ละ ก ป หาความ ัด ยงระหวางรัฐ ด ดยการรวมมอกันจัดตัง

ส าบันหรอองคกร ึนมา เ อด ลการป ิบัติตามก เกณ  องรัฐตาง  นอกจากนัน นวคิดดาน

ศลี รรม การเคาร นสทิ ิ ละเสรี า  การยึด อหลักการประ า ปิ ตย ละความจาเปนที ตละรัฐ

ตอง ึง ากัน ก อวา วยลดความ ัด ยง ละเกอหนุนตอการอยรวมกันอยางสันติ อยาง รกตาม 

ายหลังการสินสุดสงครามเยน น วงตนทศวรรษที 1990 นวคิดสรรสรางนิยม (constructivism)             

ดกลายเปนอีก นวคิดหนึงที ดรับความสน จ นการอ ิบาย ละการทาความเ า จความสัม ัน 

ระหวางประเทศ เนองจาก นวคิดหลัก งึเนนอานาจ ละความมังคังวาเปนมลเหตุสาคั  ทกีอ หเกิด

การเปลียน ปลง นระบบระหวางประเทศ ประสบป หาหรอ อจากัด นการอ ิบายการสินสุด อง

สงครามเยน (Wendt, 1999, p. 4) ดยนักสรรสรางนยิม (constructivist) มองวาความคิด (ideas) หรอ

ความเ อ (beliefs) องมนุษย อันเปนตัวกาหนดอัตลักษณ (identities) ละ ลประ ย น (interests) 

องรัฐ มีอิท ิ ลตอการ สดงออกหรอการกาหนดทาที องรัฐ ละความสัม ัน ระหวางรัฐ             

ทังลักษณะ องความ ัด ยง ละความรวมมอกัน 

 เมอ จิารณากรณีความสัม ัน ระหวางรัฐทีมีความ ัด ยงกันอยางยาวนาน เ น เกาหลเีหนอ

กับเกาหลี ต สหรัฐอเมริกากับคิวบา หรอจีนกับ ตหวัน ยอมเหนวา นบาง วงเวลา นา องประเทศ

เหลานี สามาร อนปรนทาที ละหันมารวมมอกัน ดัง วงคิม ดจุง (Kim Dae-jung) เปน นาเกาหลี ต 

ความสัม ัน ระหวาง 2 เกาหล ีกลาว ดวาอย นลักษณะปรองดองกัน ตเมอประ านา บิดีคิม ดจุง

นจากตา หนง ความตึงเครียดระหวางเกาหลีเหนอกับเกาหลี ตกลับปราก ึนอีก หรอ นกรณี

ความสัม ัน ระหวางสหรัฐอเมริกากับ คิวบา น วงประ านา ิบดีจอหน เอ  เคนเนดี                      

(John F. Kennedy) กับ น วงประ านา ิบดีบารัค อบามา (Barack Obama) เปน นาสหรัฐอเมริกา       

ก อวา ตกตางกัน ดังนัน อาจ อ ดวาอัตลักษณ องรัฐ น ตละ วงเวลา มีอิท ิ ลสาคั ตอน ยบาย

ตางประเทศ ละความสัม ัน ระหวางรัฐ นบทนี เ ียนมีวัต ุประสงค นการนาเสนอสาระสาคั

อง นวคิดสรรสรางนิยม อัตลักษณ ละความเกียว องกับน ยบายตางประเทศ อันจะกอประ ย น

ตอการศึกษา ละการทาความเ า จความสัม ัน ระหวางประเทศ นมิติ องการนาท ษ ีเ ิงสังคม 

(social theory) มาประยุกต ตามทีนักสรรสรางนยิม ดบุกเบกิ ว 
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นํา 

 นับตัง ตการลมสลาย องสห า เวียตอันนา ปสการสินสุด องสงครามเยน าย ต

ระเบียบ ลก บบสอง ัวนัน ลก นยุคหลังสงครามเยน ดเปลียน าน ปส ลกทีอย าย ตกระ ส               

ลกา ิวัตนอยาง ัดเจน ละเตมรป บบ กระ สทีเตม ปดวยกระบวนการทีหลากหลายทีทา ห คน            

นสังคมหนึง  สามาร เ อม ยงหรอ กล ิดกับ คน นสังคมทีอยหางออก ป มวาจะเปน            

ดานวัฒน รรม เศรษฐกจิ การเมอง สังคม อมล าวสาร ล  ดอยางสะดวก ละงาย ึน ดังจะเหน

ดจากการ ยายเ ตการคาเสรี การบริ คสินคา ละบรกิารจากบรรษัท าม าติ การติดตอสอสาร          

ทีสะดวก ละราคา กลง หรอ ม ตการทา ุรกรรมทางอิเลกทรอนิกสที เวลาเ ยีงเศษเสียววนิาที 
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 าย ตฐานคติ องสัจนิยม (Realism) ส าวะระหวางประเทศทเีปนอนา ิป ตยดเสมอนเปน

ปจจัยบังคับทีทา หความเปนองคกรเหนอรัฐทีสมบรณนัน ทบเปน ป ม ด (Abbott & Snidal, 2010, 

p.32) ม ตกรณี องสห า ยุ รป (European Union: EU) ึง ม นดานหนึงจะสามาร ยกฐานะ 

ความเปนองคกรเหนอรัฐ านกล ก องคณะกรรมา ิการยุ รป (European Commission) หาก ต 

การดาเนนิน ยบายดานความมันคง ละการปองกันประเทศกลับยังคง กตดิกับอานาจอ ปิ ตย องรัฐ

สมา ิกอย ดวยเหตุนี  การ กป หาหรอตอตาน ัยคุกคามทีเกิด ึนจึงอยกับ ีดความสามาร อง            

ตละรัฐทีตอง ึงตนเอง (Self-Help) เ อ ห ดมา ึง ลประ ย นทีตนตองการ ดยเ าะการบรรลุ

เปาหมายสงสุดอัน ด กความอยรอด (Survival) ึงหนึง น นวทางสาคั ทีรัฐมัก สวงหา

ลประ ย น ละความอยรอดกคอ การ สวงหาความรวมมอกับรัฐอน  านเวทีหรอกรอบ            

ความรวมมอตาง  เ อรวมกันจัดการหรอ ก ป หา ละ ัยคุกคามทีเ ิ รวมกัน (Oye, 1985; 

Oye, 1986) ดยเ าะหากป หาหรอ ัยคุกคามดังกลาวกระทบ ลประ ย น องเหลารัฐ 

มหาอานาจ นฐานะตัว สดงหลัก นการเมอง ลก (Waltz, 1979, p.97; Keohane & Nye, 2001, p. 21)  

 ฐานคติ างตน กทาทาย ดยฐานคติจากสานัก นวคิดเสรีนิยม หม  (Neoliberalism)               

น วงปลายคริสตทศวรรษท ี 1970 ทมีองวา การเมอง ลกนันอย าย ตส าวะทเีรียกวา “การ งึ า

งึกัน ละกันอยาง ับ อน (Complex Interdependence)” กลาวคอ มส าวะระหวางประเทศจะเปน

บบอนา ิป ตย ตรัฐกมิ ตัว สดงหลักเ ียงตัว สดงเดียวทีสาคั  หากยังรวม ึงความสัม ัน 

ระหวางรัฐกับรัฐ หรอระหวางรัฐกับตัว สดงอนที ม รัฐ เ น องคการระหวางประเทศ (International 

Organizations: IOs) องคกร ัฒนาเอก น (Non-Governmental Organizations: NGOs) บรรษัท าม าต ิ

(Multinational Corporations: MNCs) ล  นลักษณะทังทีเปนทางการ ละ มเปนทางการ นอกจากนี 

ความ ร งึการจัดลาดับความสาคั องประเดนป หาตาง  ยังสง ล หเรา มสามาร ยกประเดน

ป หา าย นกับ ายนอกรัฐ ด เ น ป หาสิง วดลอม ความ าด คลน ลังงาน การทาลาย

ทรั ยากร รรม าติ ึงมีความสาคั มนอย ปกวาประเดนดานความมันคง ละการทหาร ทีสาคั  

การ องคการระหวางประเทศ นฐานะเครองมอหนึง นการจัดการป หาเ อบรรลุเปาหมาย           

ทีตองการ ทนการ กาลังทางทหารนันยังมีคา จาย ก ละมีประสิท ิ า กวา (Keohane & Nye, 

2001, pp. 21-27)  
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(Sobel, 2009, p. 1) อยาง รกตาม น ณะทีกระ ส ลกา ิวัตนอาจสราง อกาส ห คน น ลกมี ีวิต

ความเปนอยทดีี นึ านการสรางความมังคัง การ ดรับสวัสดกิาร องรัฐ ความกาวหนาทางเทค น ลยี

ละนวัตกรรมตาง  กตาม ต นอีกดานหนึง ลก นยุคหลังสงครามเยนกลับตองเ ิ กับป หา

ละสิงทาทายตาง  อันเนองมาจากกระ ส ลกา ิวัตนดังกลาวดวยเ นกัน มวาจะเปนป หา

สิง วดลอมอันเนองมาจากการเปลียน ปลง องส า มิอากาศ การอุบัติ หม ละการอุบัติ า อง

เ อ รค ละ รคตดิตอ (เ น วัณ รค เ อเอ อวี เอดส เ ออี บลา รคทางเดนิหาย จเ ยีบ ลันรุน รง 

รค หวัดนก) การ รระบาด องยาเส ติด ัยคุกคามจากการกอการราย วิก ตทางการเงนิ ละ

เศรษฐกิจ ลก ป หาความเหลอมลา องราย ด ป หา องวาง องการ ัฒนา ล  ทีกอตัว ึน ละ   

สง ลกระทบจาก ุม นหนงึส ุม นอน หรอจากรัฐหนงึสรัฐอน  คา ามทตีามมา กคอ เราจะมีวิ กีาร

หรอ นวทางเ อรับมอ จัดการ ตลอดจน กป หา ละสิงทาทายทีเกิด ึนอยาง ร ครจะเปน

รับ ดิ อบหรอมีอานาจหลัก นการบรหิารจัดการป หาตาง  ที ับ อนเหลานี 

 หากป หาดังกลาวเกิด ึนหรอสง ลกระทบตอประ า น าย ต ัณ สีมา องรัฐทีมี

ครงสรางอานาจเปน บบลาดับ ัน (Hierarchic) ละรวมศนยอานาจ (Centralized) (Waltz, 1979,   

pp. 81, 88) รัฐบาลหรอกล กรัฐยอมเปนตัว สดงหลักทีมีสิท ิอานาจ (Authority) ละความ อบ

รรม (Legitimacy) นการจัดการ ละ ก ดยตรงอยางหลีกเลียง ม ดบน นฐาน องสิงทีสตีเ น  

ครสเนอร (Stephen Krasner) เรียกวา “อานาจอ ิป ตย าย นรัฐ (Domestic Sovereignty)” ดยรัฐ 

มีฐานะเปนองคกรทีมีสิท ิอานาจอยางเปนทางการ รวมทังมีความสามาร นการระดม ีด

ความสามาร องหนวยงาน องรัฐเ อจัดการ ก ป หาตาง  ทีเกิด ึน าย น ัณ สีมา องตน 

(Krasner, 1999, p. 4; Krasner, 2009, pp. 179-180) มวาการดาเนนิน ยบายหรอการบรหิารจัดการ

ป หาตาง  ทเีกดิ นึนันจะมีประสทิ ิ า มากนอยเ ียง ดกตาม สวนส าวะระหวางประเทศกลับมี

ลักษณะทีเปนอนา ิป ตย (Anarchic) อันหมาย ึงส าวะที ร ึงองคกรเหนอรัฐทีมีสิท ิอานาจ ละ

ความ อบ รรม นการกาหนด นวทางหรอ ติกรรม องรัฐตาง  (Waltz, 1979, pp. 88-93)            

นันหมายความวา น ณะทรีะดับรัฐหรอระดับทตีากวา อยางนอยเรายังเหนรัฐดารง นฐานะตัว สดง

หลักทีมีสิท ิอานาจ ละความ อบ รรม นการจัดการกับป หาตาง  ทีรุมเรา ดอยาง ัดเจน                

ลว นระดับทเีหนอรัฐ นึ ป งึอย าย ตส าวะทเีปนอนา ิป ตย  ดยเ าะหากเปนประเดนป หา 

ทสีงกระทบตอ คน นวงกวางหรอทัว ลก ครจะเปนตัว สดงหลักทีเ ามาทาหนาทีจัดการหรอ ก

ป หาทสีง ลกระทบตอมวลมนุษย าติ ดอยางมีประสทิ ิ า ละทันทวงที 
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ก หมาย (  บทความ) สังคมวทิยา (  บทความ) ละ นสา าอน  อีกวา  สา าวิ า (Levi-

Faur, 2012, pp. 5-6) 

นกรณี อง ทยกเ นเดียวกัน หลังจากที นวคิดดังกลาว ดเริมเ ามาสประเทศ ทย             

น วงตนทศวรรษท ี  ตาม อสังเกต อง ิทยา บวรวัฒนา (Bidhya, 2007) นวคิดนี ด ยายตัว 

ละ ดรับความนิยมอยางรวดเรว นหลากหลาย วดวง ทัง ุม นวิ าการ อง ทย าครา การ       

รวมทัง าคเอก น จนอาจกลาว ดวา นวคิดดังกลาวกลายเปน “ นวคิดกระ สหลัก” ป ลว               

น าคการเมอง นวคิดเรองการจัดการปกครอง ดยเ าะการจัดการปกครองทีมีคาคุณศั ท 

“ รรม” หรอ “ด”ี (good) ด งอย นกระ สการป ริปการเมอง ละรัฐ รรมน บับป .ศ.  

น าครา การ นวคิดเรองการจัดการปกครอง ด งอย นกระ สการป ริประบบรา การ ทสีง ล ห

เกิด ุด องระเบียบก หมาย ละหนวยงานตาง   อาทิ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวย            

การสรางระบบบรหิารกจิการบานเมอง ละสังคมทีด ี .ศ.  ระรา ก ษ กีาวาดวยหลักเกณ            

ละวิ ีการบริหารกิจการบานเมองทีดี .ศ.  ระรา บั ัติระเบียบบริหารรา การ นดนิ               

.ศ.  น ัฒนาเศรษฐกิจ ละสังคม บับท ี  ละ  การตังสานักงานคณะกรรมการ ัฒนา

ระบบรา การ (ก. .ร.) เปนตน  

ที านมางานทศีกึษาการเ ามา อง นวคิดการจัดการปกครอง นประเทศ ทยมักจะมุงเนน

ปที นวคิด “การจัดการปกครองทีดี” หรอ “ รรมา ิบาล” หรอ “ รรมรัฐ” (good governance)             

ดย จิารณา น ง อง “ป บิัตกิารทางวาทกรรม” หรอ “การตอส ยง งิการนยิาม” นวคิดดังกลาว 

รวม ป งึการวเิคราะห นวทางหรอความหมายที งอย นการนาเสนอนิยาม นรป บบตาง  งาน นิ

รก  ทีศึกษา น นวทางดังกลาวนีคองาน องน มล ทับจุม ล ( )35 ึง ดจา นกการตีความ

เปนสาม นว นันคอ รรมรัฐอานาจนิยม รรมรัฐเสรนียิม ละ รรมรัฐ ุม นนิยม (ทังนี เ ยีน ีวา ด

อาศัยเกณ การจา นก องเกษียร เต ะ รีะ) ละ ี หเหน งึกลุมทีสนับสนุน ละคัดคาน นทานอง

เดียวกันบารบารา ออรลันดินี (Barbara Orlandini) ึงวิเคราะห “การบริ ค นวคิดเรอง รรมรัฐ”              

ด ี หเหน ึงมิติเ ิงอานาจทีเคลอบ งอย นการนาเสนอนิยาม ละการตีความ นวคิด รรมรัฐ                

น บบตาง  รวมทังการรวมมอกัน อง น ันนาทางการเมองกลุมตาง  ที นวคิด “ รรมรัฐ”            

                                                             
35 งาน ินดังกลาวนาเสนอ นการประ ุมวิ าการ นวาระครบรอบ  ปคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย             

นเดอนสิงหาคม .ศ.  กอนทีบทความ ินดังกลาวจะ กนามารวมเลม นหนังสอรวมบทความ ึงตี ิม  นป  

.ศ.  
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ดังกลาว ดรับความสน จ นหมนักเ าส เ งส า ัน ม (new institutional economics)             

ที ี หเหน งึบทบาท องส าบันทังทีเปนทางการ ละ มเปนทางการ (เ นจารตี ประเ ณีทางสังคม) 

ทีสง ลตอการ ลกเปลียน นทางเศรษฐกิจ นอกเหนอจากกล กตลาด ละมอทีมอง มเหน 

(Williamson, 1975) นวคิดนี ด ยายตัวเ ามาสสา าวิ าอน  มาก ึนทังความสัม ัน วาง

ป เท ที ี หเหน งึบทบาท อง “การจัดการปกครองระดับ ลก” (global governance) ทเีกยีว ยง ึง

องคกรระหวางประเทศ องคกร ัฒนาเอก นระหวางประเทศ รวมทังตัว สดงระหวางประเทศอน   

ที ม รัฐ นการจัดการกับประเดนป หา าม าติมาก ึน ั ป าสน าส  ทีสะทอน า อง        

การเปลียน ปลง นระบบการบริหารจัดการ าครัฐ ปสการบริหารจัดการ าครัฐ บบ หม                 

(new public management) ทีประยุกต ระบบการบริหารจัดการ น าคเอก นมาประยุกต                  

เ อมุงเนนประสิท ิ า นการบรหิาร สังคมวทยา ดยเ าะอยางยิงการหยิบยม นวคิด องมิเ ล  

กต (Michel Foucault) ทีวาดวยการปกครอง (governmentality) มาประยุกต นการศึกษา                               

า า ุ จ ที นวคิดเรอง “บรรษัท ิบาล” (corporate governance) เ อสอความ ึง               

การบริหารจัดการทีดี รับ ิด อบตอ อหุน มีสวน ดสวนเสียกับบริษัท ละสังคม น า รวม 

า า า ั นา (development studies) ทีเสนอ นวคิดเรอง รรมา ิบาล (good governance) 

เ อ ัฒนา ครงสรางเ ิงส าบันทีจาเปนตอการ ัฒนา เปนตน (Zumbansen, 2012, pp. 83-96; 

Stoker 1998, p. 18; Chhotray & Stoker, 2009, pp. 11-15) 

ความนิยม น นวคิดดังกลาวจากหลากหลายสา าวิ ายังสามาร เหน ดจากจานวนงาน

วิ าการทีเกียว องกับ นวคิดนี น วงระหวาง ค.ศ. -  มีจานวน  ิน ต น วงเวลา

สามประหวางป ค.ศ. -  จานวนงานเ มิ นึมาเปน  นิ (Kjaer, 2004, p. 1) กอนทีจะ

เ ิมอยางรวดเรว นระหวาง  ค.ศ. -  ทีมีจานวนบทความมาก ึง  ิน ละ 

ปราก นวารสาร นสา าวิ าตาง  เ น เศรษฐศาสตร ( ,312 บทความ) การบริหารจัดการ  

(  บทความ) รัฐศาสตร (  บทความ) การบริหาร ุรกิจ (  บทความ) สิง วดลอม  

(  บทความ) รัฐประศาสนศาสตร (  บทความ) การวาง น ละการ ัฒนา (  บทความ) 

มิศาสตร (  บทความ) การเงิน (  บทความ) ความสัม ัน ระหวางประเทศ (  บทความ) 

                                                             
“การจัดการปกครอง” น ท สิาณ ุม ล ( ) ละดการ คาวา “การบรหิารปกครอง” น อัม ร ารงลักษณ 

(2556) 

(  ) นวคดินี ด ยายตวัเ ามาสสา าวิ าอน  มาก นึทงั ความสมั นั วางป เท

ที ี หเหน ึงบทบาท อง การจัดการปกครองระดับ ลก  (  ) ทีเกียว ยง ึงองคกร

ระหวางประเทศ องคกร ัฒนาเอก นระหวางประเทศ รวมทังตัว สดงระหวางประเทศอน   
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8 ารจด าร ร ยา ร น ย นองค ารไ  สวง า ําไร                                     

         าร ควา ตาง นว าง ิ ติ ่นาสน จ 

Human Resource Management in Nonprofit Organization: Foundation,   

         Differentiation and Essential practicality issues 

       “An Effective nonprofit manager must try to get more out of the people he or she has ”  

Peter Drucker (2006) 

        วชร   ศภจ รว นา 
 

นํา  

องคการ ม สวงหากา ร อเปนหนึง นองคการทีมีบทบาทสาคั อยางมาก นการจัดหา

บริการสา ารณะ ห กประ า น มนอย ปกวาองคการ าครัฐ าคเอก น ดังจะเหน ดจากปจจุบัน  

มีการเจริ เติบ ต ององคการ นรป บบนี ทัว ลก จากตัวเล ทางส ิติ นป 2014 บวา                              

นสหรัฐอเมริกามีองคการ ม สวงหา ลกา รมากกวา 1.5 ลานองคการทัวประเทศ (National 
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  ดวยเหตุนี การศึกษาเกียวกับองคการ ม สวงหากา รจึงมี นว นมเปนทีนิยมมาก ึน51                 

เ อตอบ จทยวิ ีการเ ิมประสิท ิ ลประสิท ิ า ละการ ัฒนาองคการ การสราง าวะ นา          

ทีเหมาะสม การสรรหาทรั ยากร ละการบริหารทรั ยากรมนุษย นองคการ ม สวงหากา ร                 

(Shier and Handy, 2014)52 มการศกึษาเ งิวิ าการทเี ิม นึจะมีนัยสาคั ตอการ ัฒนาองคความร

นการจัดการทรั ยากรมนุษย ององคการ ม สวงหากา ร53 ต นความเปนจริงองคความร                      

ทีเกียวกับการจัดการทรั ยากรมนุษย ององคการ ม สวงหากา รกลับ ดรับความนิยม นการศกึษา

ลดลง (นับจากป ค.ศ . 1991-2010)54 สง ลตอความลา า นการ ัฒนาองคความร นดานนี                

(ทัง น นวทางการป ิบัติ ลักษณะความ ตกตาง องบุคคล นองคการ) หลายหลักสตรทางดาน              

การจัดการองคการ ม สวงหากา ร นประเทศสหรัฐอเมรกิา ละอังก ษเลอก ตาราดานการบริหาร

ทรั ยากรมนุษย บบเดยีวกันกับหลักสตรดานการจัดการ าครัฐ ละเอก น ดวยทัศนคตทิวีาเปนการ

จัดการ บบเดียวกันยอม มมีความ ตกตางกัน (Sowa, 2014) มวา น วงหลังมานีเริมมีการ ลิต

ตาราทางดานการบริหารทรั ยากรมนุษย นองคการ ม สวงหากา รมาก นึ55 ตที บคอ เอกสาร 

หนังสอ ละตารา ดังกลาว ม ดระบุความตาง ละวิ กีารป บิัตทิางดานการจัดการทรั ยากรมนุษย

ององคการ ม สวงหากา ร วอยาง ัดเจน (McCelland, 2014; Akingbola, 2014; Davisson, 2013)56     

ทังทีองคการ ม สวงหากา รมีความ ตกตางกับองคการรป บบอน  เ น  เรองอุดมการณ ัน กจิ

ององคการ ส า วดลอมการ ง ัน ลักษณะบุคลากรทีเ ามาทางาน รงจง จทีเนนเรอง อง 

                                                             
51 นับตัง ตป ค.ศ. 1986  จน ึง 2010 วงระยะเวลา 25 ป การศึกษาวิจัยเรองเกียวกับองคการ ม สวงหา ลกา ร (วัดจากงานวิจัยระดับบัณ ิตศึกษา          

องนักศึกษาอเมริกัน)  เ มิ นึ งึ รอยละ 80.2 จาก  76 เรอง ปจจุบันมี งึ 3,790 เรอง     
52 หากสน จเรอง ัฒนาการรากฐาน ละการเกิด นึ ความ ตกตาง ององคการ ม สวงหากา รกับองคการอน  สามาร หาอานเ ิมเติม ดท ีบลอมเลย            

ละ เมยเยอร (Bromley and Meyer, 2014)  
53 จากการวจัิย อง เ ียร ละ นดี (Shier and Handy, 2014) ดทาการวเิคราะห คนหางานวจัิยทางดานองคการ ม สวงหากา ร ( น อบ าย องคาวา 

Nonprofit ,Third sector, NGO) บวาปจจุบันมวีจัิยทางดานนีมาก งึ 33,822 เรอง (คน านฐาน อมล ProQuest Dissertation) 
54 เ ยีร ละ นดี (2014) ี หเหนวา งานวจัิยดานองคการ ม สวงหากา ร ทมีจุีดเนนทาง ดานทรั ยากรเงิน ละดานทรั ยากรมนุษย อเปน นวทางหลัก

ทางการศึกษาตัง ตป -  (มีมากกวา  หัวเรอง) ตนับตัง ต ป  งานวิจัยดานองคการ ม สวงหากา ร มีจานวนลดลงเปนอยางมาก              

เหลอเ ียง 100 กวาเรอง ึงป 2010 ละจุดเนน องงานวิจัยสวน ห เริมหัน ป หความสน จกับจุดเนนการศึกษาเรองการบริหารความสัม ัน ระหวาง

องคการ Intra-Organizational มาก นึ (การสรางเครอ ายความสัม ัน กลยุท  ององคการ ล )   
55 เ นหนังสอ อง เดร ง (Dresang, 2009) , ครอล บารเบอ ต (Carol L.Barbeito, 2006), เ น  (Pynes, 2004)  ละ ลาสุดคอ หนังสอรวบรวมบทความ

อง เบริก รนัลล (Burke Ronald, 2013)   
56 มคเคล ลนด (McCelland, 2014) วิจารณหนังสอเรอง Human Resource Management in Nonprofit Sector: Passion, and Purpose and Professional              

ทบีรรณา กิาร ดย เบริก รนัลล (Burke Ronald, 2013) วาหนังสอดังกลาวเนนสรางองคความรทางวิ าการสาหรับนักวิ าการเ ยีงอยางเดียว เนนองคความร

เ าะสวน มเหน า รวมทางการบริหารทรั ยากรมนุษย มเนนเรอง องหลักการทนีา ปป บิัติ ดจริง ละบางสวนยังเนนเรองหลักการบริหาร นเ ิง ุรกิจ

มากเกิน ป เ นเดียวกับ วา (Sowa, 2014) ทเี ยีนวจิารณหนังสอทางดานการบริหารทรั ยากรมนุษย นองคการ ม สวงหากา ร สองเลมที นการเรียน

ดานองคการ ม สวงหากา ร นสหรัฐอเมริกา งึหนังสอทังสองเลมยัง ม ด เีหน งึวิ กีารกระบวนการทีสาคั นการบริหารทรั ยากรมนุษยอยางเ ียง อ 

ดยเ าะหนังสอ องเดร ง (Dresang,  ) ที ทบจะ มกลาว งึกระบวนการบริหารทรั ยากรมนุษย นองคการ ม สวงหากา รเลย  
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Philanthropic Trust, 2015)47 ณะเดียวกันประเทศอินเดีย48 ละ คนาดา49  มีหนวยงาน ม สวงหา

กา ร มาก งึ 3.3 ลาน  (One World International, 2010) ละ 1.7 สน หนวยงาน (Imagine Canada,  

)  ตามลาดับ ดวยการทอีงคการ ม สวงหากา ร มีการบรหิารจัดการอยางเสร ี  มีความยดหยุน

นการบริหารจัดการ มมี อจากัดทางการเมอง  ละการมีทักษะ นการเ า ึงกลุม รับบริการ ด

อยางหลากหลาย (Dresang, 2009, p. 5; McClellan, 2014, p. 253) ตลอดจนมีเครอ าย นการ

หบริการ วยเหลอครอบคลุมกิจการ น ทบทุกดานทัง  การบริการสังคม สิง วดลอม เ อ าติ 

วัฒน รรมการสรางสรรค ละ ัฒนา ุม น ล  กประ า นทุกสวน ดอยางเทา ดยเทียมกัน มมี 

การเลอกป บิัต5ิ0 (Salamon, Sokolowaski & List, 2003) องคการ ม สวงหากา รยังเสมอนเปน หลง

ององคความร นการ กป หาสังคมดวยการเปนทีรวม องบุคลากรทีมีความเ ยีว า เ าะดาน

ละบุคลากรทมีีจิตอาสา (Volunteer) จิตสา ารณะ (Public Mind)  ที รอม วยเหลอสังคม  

กวาทศวรรษที านมานา า หองคการ ม สวงหากา รเปนหนงึ นองคา ย ทมีีความสาคั  

นการ ับเคลอนป หา องสังคม ุม น ละ คนดอย อกาส ตดวยความสลับ ับ อน องป หา  

ทีเ ิม ึน การ ง ันทีรุน รง ององคการ นสังคม ยอมสง ล หองคการ ม สวงหากา ร มสามาร

หลกีเลยีงตอปจจัยทกีระทบ นหลาย  มิต ิทังดานงบประมาณจากการบรจิาค องประ า นทนีอยลง 

การระดมทุนจากองคการตาง  ทีเปน ปดวยความยากลาบาก ละความตองการ องประ า นทมีี

ความหลากหลาย ล  (Bezboruah & Oyun, 2012; Lynn, 2003, p. 92) สง ล หองคการ บุคลากร 

ละ ป บิัตงิาน นองคการจาเปนตองมีการปรับ ละหาวิ กีาร หมมาจัดการเ อรับมอ เ ิ หนากับ

สงิทเีกดิ นึ   

                                                             
47 นสหรัฐอเมริกา บวา คา จาย นการจางบุคลากร นองคการ ม สวงกา ร คิดเปน รอยละ  องคา จาย             

องทังประเทศ ละคดิเปน รอยละ .  อง GDP ( ลิต ัณ มวลรวม) ทังหมด องสหรัฐอเมริกา ละยัง บตอ ปวา 

ปจจุบัน าวอเมรกัิน งึรอยละ  องคนทังประเทศ เ ารวมกับงาน อาสา (Volunteering) นองคการเหลานี     
48 นประเทศอินเดีย มีสัดสวน ององคการ ม สวงหากา ร  องคการตอคน  คน ึงเปนประเทศทีมีองคการ               

ม สวงหากา รมากทีสุด น ลก ดยมรีัฐเปน บรจิาคเงิน หองคการเหลานีเปนหลัก 
49 นประเทศ คนาดา มีสัดสวน ององคการ ม สวงหากา ร  องคการ ตอคน  คน  การจางงาน องบุคลากร              

นองคการเหลานี เปนสัดสวน รอยละ .  องคนทังประเทศ ละคดิเปน รอยละ .  อง GDP อง คนาดา  
50 มากกวา รอยละ 60-70  ององคการ ม สวงหากา ร ทางาน นฐานะตัว ทน หบริการทางสังคม รง ยาบาล  

ละงานดานศิลปะ วัฒน รรม  องคการเหลานีจะรับ ิด อบงานทีมีลักษณะเ าะกลุม เ น หนวยงานทีทางาน               

ดาน สงเสริม ละการ ัฒนาสุ า เดก, หนวยงานทีจัดหาที ักอาศัย หกับ คนดอย อกาส ,หนวยงานดานรักษา  

นทีปา ละสัตวปา เปนตน มักเปนกิจกรรมทีหนวยงานรัฐ มสามาร เ า ปจัดการ ดอยางมีประสิท ิ า   
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9 ครงสรางองค ร : ผ ร ตอ ารสื่อสาร นองค าร 

Organizational Structure: The Impacts of Organizational Communication 

 

Siwaporn Chaicharoen 

 

Introduction 

 While organizations seek for the best structure for it to operate and manage their 

members, the best pattern of communication across the organizations is being sought.                     

Different types of organization concern the relationship between organizational members because 

it leads to their coordination of organizational activities to accomplish the organizational objectives.  

 Structuration theorists propose the concept of duality of structure to explain that 

communication creates structures which simultaneously constrain communication, and limits its 

ability to change the structure (Kim, 2005, pp.57-59; Sias, 2009, pp.42-54). The structuration 
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communication networks, adoption and use of new technologies, and work group coordination.               

The researches of organizational communication center on the most popular concepts of 

communication climate, satisfaction with communication, perceptions of the amount, sources, and 

flow of communication, and the amount and type of superior- subordinate communication ( Kim, 

2005)  

 In the dimension of information, internal communication is viewed as the flow of 

information in organization ( Katz & Kahn, 2011, p. 412) .  Internal communication in Kim's study of 

organizational justice ( 2005)  also defines internal communication as the messages flown within             

a network of interdependent relationships.  Recently, the study of public organizational 

communication is also considered organizational communication as communication performance. 

Pandey and Garnett (2006, p. 37) explain communication performance by four factors; goal clarity, 

red tape, organizational culture, and size of organization.  They assert that these key indicators 

have an impact on interpersonal communication, internal communication, and external 

communication.                  

 In business management, a human resource viewpoint presents that “ effective 

organizational communication” is defined as an openness communication between senior 

management and employees, resulting in improved employee engagement and productivity of 

organization Effective communication depends on the effective use of language and understanding 

different communication styles (Lockwood, 2008, pp. 7-8). 

 Organizational communication has its forms and patterns in different dimensions. 

Formalization, direction of information flow, and network interaction categorize the patterns of 

communication.  Formal communication refers to communications that are non- interactive and 

impersonal and involve the use of media such as reports and formal meetings.  It also represents 

the legitimate authority of organization reflected in the organizational hierarchy. The communication 

channels of formal communication facilitate downward flow of orders and upward flow of 

information. Conversely, informal communication is personal, peer oriented, and interactive.                

212 

 

theory thus suggests that the organizational structure has impacted on the organizational 

communication.  This chapter aims to review the literature on mechanistic and organic systems 

which provide different basis and characteristics of organizational structures. This study also adopts 

the mechanistic and organic approaches to explain organizational structures which can be 

categorized into vertical, horizontal, and network structures.  Based on the assumption of 

structuration theory, organizational structure has a direct impact on the communication within the 

organization.  A review of relevant literatures of organization structures and organizational 

communication provides constructive explanations to explain how different organizational structures 

have impacts on organizational communication.  

 This literature review divides into several sections including organizational 

communication, organizational structures, vertical and horizontal structures and organizational 

communication, and network structure and communication.  The first section begins with an 

overview explanation of organizational communication.  This section provides the definition of 

organizational communication, and identifies the pattern of communication in organization.                    

The second section provides the definition of organizational structure and discusses about two 

contemporary concepts of the organizational structures; mechanistic system and organic system. 

Finally, I adopt these two approaches to study the vertical, horizontal, and network structures that 

influence the organizational communication.  The last two sections analyze and explain how the 

organizational structures influence the internal communication in each type of organizations.                

The impacts of different structures on organizational communication are discussed and explained. 

 

1. Organizational Communication 

 Organizational communication generally refers to internal communication that examines 

how people communicate in organizations and relates to the nature of effective communication 

systems in organizations. In psychological studies, organizational communication is related to such 

topics as superior- subordinate interaction, communication climate, and information processing.             

On the other hands, organizational communication in the sociological aspects focuses on 
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