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การปกครอง (Government) หมายถึง 
การใช้อ านาจ โดยการวางระเบียบกฎเกณฑ์
ในสังคมเพือ่ให้สังคมมคีวามสงบสุขโดย
ผู้บริหารหรือรัฐบาลน่ันเอง

ค าว่า  การเมอืงและการปกครอง  จะมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัในทางรัฐศาสตร์

เพลโต (Plato) การเมอืง คอืการอ านวยความยุติธรรม(ความสุข)ให้กบัคนทั้งปวง
โทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbers) การเมอืง คอื การต่อสู้เพือ่เถลงิอ านาจ
ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell)การศึกษาการเมอืงเป็นเร่ืองการศึกษาเกี่ยวกบั
อทิธิพลและผู้ใช้อทิธิพล
คาร์ล ดอยซ์ (Karl W.Deutsch) การเมอืงเน้นในเร่ืองขบวนการต่างๆ เกีย่วกบัการ
วนิิจฉัยส่ังการการปฏิบัติการเพือ่สาธารณะ  และหลกัการส าคญัทีจ่ะให้ใครได้อะไร
จากการปฏิบัติน้ัน

การเมอืง (Politic) หมายถึง อ านาจ  ขอบเขตของ
อ านาจ บทบาทของผู้มอี านาจ  การได้มา การใช้ และ
การรักษาไว้ซ่ึงอ านาจทีไ่ด้มา  รวมทั้งการแย่งชิง
อ านาจ การจ ากดัอ านาจ การมอบอ านาจ  ตลอดจนการ
ทวงอ านาจคนืโดยประชาชน

บทที ่1 
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการเมืองการปกครอง

นิยามค าว่า การเมอืงตามทศันะของนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์แต่ละท่าน



อทิธิพล
(Influence)

ผลประโยชน์
(Benefit)

สาธารณะ
(Public)

การปกครองหรือการบังคับ
บัญชา

เล่ห์เหลีย่มกลอุบายหรือ
ยุทธวธีิ

มนุษย์กับการเมือง

มนุษย์ได้เร่ิมจัดสรรสังคม
มนุษย์ต้องมกีารก าหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพือ่ยดึถือ
ปฏิบตัิในสังคมของตน
เสมอืนเกราะป้องกนัให้สังคม
น้ันอยู่ได้และป้องกนัการเอา
รัดเอาเปรียบและท าร้ายซ่ึง
กนัและกนั

พฤติกรรมทาง
การเมอืงของบุคคล
ในสังคมจะมี
ลกัษณะใดกข็ึน้อยู่
กบัวัฒนธรรมทาง
การเมอืงทีส่มาชิก
ของสังคมน้ันๆ 
ยดึถือนั่นเอง

วัฒนธรรมทางการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนมคีวามผูกพนักบัการเมอืงอย่างใกล้ชิด
ส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ดังน้ัน
ประชาชนจึงควรตระหนักในเร่ืองหน้าที ่สิทธิและ
เสรีภาพ
ระบอบเผดจ็การ
รัฐบาลไม่สนับสนุนให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการ
เมอืง เพราะเช่ือว่าเป็นทีม่าของความวุ่นวาย

ความสัมพนัธ์ของการเมือง (นอกเหนือจากเร่ืองอ านาจ)



การปกครอง

เพลโตและอริสโตเติล กล่าวไว้ว่า การเมอืงการปกครองก่อให้เกดิความยุติธรรม ซ่ึงกค็อืความสุขของคนในรัฐ
อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า มนุษย์จะต้องอยู่ในรัฐ  เพราะรัฐจะช่วยให้เขามคีวามสุขด้วยกฎหมายและการปกครอง
ฮอบส์ กล่าวไว้ว่า  การเมอืงการปกครองจะช่วยให้มนุษย์มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน หากผู้ปกครอง
เข้มแข็ง

Abraham H.Maslow เช่ือว่าการปกครองน้ันมส่ีวนช่วย
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎคีวาม
ต้องการได้ ดงันี้
1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)
2. ความต้องการความปลอดภัย (Security Needs)
3. ความต้องการความรักและความเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม (Affection and Belongingness)
4. ความต้องการเกยีรติยศความเคารพนับถือยกย่องจาก
บุคคลอืน่และความภูมใิจในตัวเอง (Esteem needs)
5. ความต้องการทีจ่ะเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ 
(Full Humaness)

จุดมุ่งหมายของการปกครอง
 มุ่งให้ประชาชนของตนอยู่ดกีนิดี
 มคีวามสุข
 มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
 เพือ่รักษาเอกราชและเกยีรติภูมขิองชาติ
 เพือ่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสามคัคี

ภายในชาติ
 เพือ่รักษาความเป็นธรรมและผดุงไว้ซ่ึงความ

เป็นธรรมในสังคม
 เพือ่ลดช่องว่างในสังคม โดยมุ่งพฒันาและ

ส่งเสริมอาชีพ
 เพือ่พฒันาและส่งเสริมความเจริญในด้านต่างๆ 

ของชาติ



การปกครองมีทั้งดแีละไม่ดี
การศึกษาการเมอืงการปกครองเปรียบเทยีบของ Aristotle

รูปแบบการปกครอง 6 รูปแบบ

จ านวนผู้เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย

จุดมุ่งหมายในการปกครอง

เพือ่ประชาชน เพือ่ผู้ปกครอง

คนเดยีว
ราชาธิปไตย
Monarchy

ทุชนาธิปไตย
Tyranny

คณะบุคคล
อภชินาธิปไตย
Aristocracy

คณาธิปไตย
Oligarchy

ประชาชนทั้งหมด
ประชาธิปไตย
มัชฌิมวถิีธิปไตย

Polity

ประชาธิปไตย
Democracy



การปกครองโดยคน ๆ เดยีว

 อ านาจสูงสุดในการปกครองเป็นของคน ๆ เดยีว แต่อาจมอบหมาย
ให้ผู้อืน่หรือองค์การท าหน้าที่แทนได้ 
รูปแบบการปกครอง ราชาธิปไตย : เป็นการปกครองเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน 
ทุชนาธิปไตย (ทรราช) : เป็นการปกครองเพือ่ประโยชน์เฉพาะของผู้ปกครอง

การปกครองโดยคณะบุคคล

อ านาจอธิปไตยตกอยู่ในมอืของกลุ่มคนหรือคณะบุคคล  โดยคณะบุคคลเป็นผู้วางก าหนดกฎเกณฑ์หรือบริหาร
ประเทศหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอืน่ท าหน้าทีแ่ต่อ านาจยงัอยู่ทีบุ่คคลคณะน้ัน
รูปแบบการปกครอง 
 อภชินาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยคณะบุคคลทีม่ี
คุณภาพเป็นผู้ทีม่คีวามรู้หรือปัญญาชน  และจะใช้อ านาจปกครองไปในทางบ าบดัทุกข์
บ ารุงสุขให้กบัราษฎร
 คณาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยกลุ่มคนทีมุ่่งแต่ประโยชน์สุข
แก่ตนและพวกพ้อง



การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงส่วนใหญ่

เป็นรูปแบบการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ของรัฐ ประชาชนเป็นรากฐานของอ านาจการปกครอง ซ่ึงกค็อื
การปกครองประชาธิปไตย : เป็นรูปแบบการปกครองทีป่ระชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  แต่ประชาชนส่วน
ใหญ่น้ันเป็นคนทีข่าดความรู้ความเข้าใจทางการเมอืงและยงัเป็นคนหมู่มากทีต้่องดิน้รนเพือ่ปากท้องของตน 
ดงัน้ันเมือ่เจ้าของอ านาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องกจ็ะเป็นประชาธิปไตยที่แลกเปลีย่นผลประโยชน์
เพือ่ตนเอง สังคมจึงไม่มคีวามสงบสุข
 มชัฌมิวถิีธิปไตย หรือประชาธิปไตยสายกลาง : เป็นรูปแบบการปกครองทีค่าดหวงัว่าเจ้าของอ านาจ

อธิปไตยจะเป็นผู้มคีวามรู้ความเข้าใจทางการเมอืงน้ันกค็อืชนช้ันกลาง หากประชาชนเป็นผู้ทีเ่ข้าใจถึง
หลกัการปกครองดแีล้วกจ็ะท าให้การใช้อ านาจอธิปไตยมปีระสิทธิภาพ สามารถทีจ่ะเลอืกคนดีเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผู้ปกครองได้



รูปแบบการปกครองหลงัปี 2475 รูปแบบการปกครองของไทยในสายตาต่างชาติ

 การปกครองเปลีย่นจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย

 รูปแบบการปกครองเป็นแบบอภิชนาธิปไตย
และแบบคณาธิปไตย

 คณาธิปไตยอ านาจในการปกครองตกอยู่ใน
กลุ่มคณะบุคคลทีเ่ป็นผู้ปกครองคอื

ระยะแรกอ านาจตกอยู่กบักลุ่มคณะราษฎร์
ระยะหลงัอ านาจตกอยู่กบัคณะทหาร
การปกครองแบบนีเ้พือ่ประโยชน์ของคณะ
ผู้ปกครอง

 อภชินาธิปไตย เป็นการปกครองโดยคณะ
บุคคลเพือ่ความสุขของประชาชน

 การปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญ
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 เอด็วาร์ด ชิลส์ เห็นว่าระบบการเมอืงไทยม ี2 แบบ 
คอื ระบบการเมอืงแบบคณาธิปไตยน าสมยั  และ
ระบบการเมอืงแบบประชาธิปไตยช้ีน า

 ระบบการเมอืงแบบคณาธิปไตยน าสมยั เป็นรูปแบบ
การเมอืงในสมยัรัฐบาลทหาร เป็นโดยถือว่าเป็น
ระบบการเมอืงทีถู่กครอบคลุมโดยระบบราชการ 
และ/หรือคณะทหาร  โดยมรัีฐธรรมนูญทีไ่ม่เป็น
ประชาธิปไตย หรือไม่มรัีฐธรรมนูญเลย

 ระบบการเมอืงแบบประชาธิปไตยช้ีน า เป็นรูปแบบ
การเมอืงทีร่วมอ านาจไว้ทีฝ่่ายบริหารและระบบ
ราชการ  แม้จะมรัีฐสภา มกีารเลอืกตั้ง  มเีสรีภาพ
ทางการเมอืง

 จุดประสงค์ของการปกครองแบบนีท้ีส่ าคญั คอื การ
พยายามสร้างประสิทธิภาพและความมเีหตุผลใน
การบริหารงาน
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