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แผนผงัแนวคิดหน่วยท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน: 
แนวทางการเมืองเปรียบเทียบ 
 

ตอนท่ี 9.1 แนวคิดเก่ียวกบั
การเมืองเปรียบเทียบ 

ตอนท่ี 9.2 แนวทางการศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบ 

ตอนท่ี 9.3 การใชแ้นวทาง
การศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบมาวเิคราะห์
การเมืองทอ้งถ่ิน 

9.1.1 หลกัการของการเมือง
เปรียบเทียบ 

9.1.2 สาระส าคญัของการเมือง
เปรียบเทียบ 

 
9.1.3 จุดเนน้ของการเมืองเปรียบเทียบ
ในปัจจุบนั 

9.2.1 กรอบการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบ 

9.2.2 แนวทางการศึกษาส าคญัของ
การเมืองเปรียบเทียบ  

9.3.1 วธีิการประยกุตใ์ชแ้นวทาง
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบแต่ละ
แนวทางส าคญัมาวเิคราะห์การเมือง
ทอ้งถ่ิน 

9.3.2 ประเดน็และจุดเนน้ส าคญัท่ี
น่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบมาวเิคราะห์
การเมืองทอ้งถ่ินไทย 

9.2.4 จุดอ่อนและจุดแขง็ของ
แนวทางการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบ 

9.2.3 ตวัแบบการศึกษาของการ

การเมืองเปรียบเทียบ 

9.3.3 กรณีศึกษาท่ีใชแ้นวทาง
การเมืองเปรียบเทียบ 
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หน่วยที ่9  
การวเิคราะห์การเมืองท้องถิน่: แนวทางการเมืองเปรียบเทียบ 
 

เค้าโครงเนือ้หา 
 ตอนท่ี 9.1  แนวคิดเก่ียวกบัการเมืองเปรียบเทียบ 
  เร่ืองท่ี 9.1.1  หลกัการของการเมืองเปรียบเทียบ 
  เร่ืองท่ี 9.1.2  สาระส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบ 
  เร่ืองท่ี 9.1.3 จุดเนน้ของการเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบนั 
 ตอนท่ี 9.2 แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
  เร่ืองท่ี 9.2.1  กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
  เร่ืองท่ี 9.2.2  แนวทางการศึกษาส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบ 
  เร่ืองท่ี 9.2.3  ตวัแบบการศึกษาของการเมืองเปรียบเทียบ 

เร่ืองท่ี 9.2.4 จุดอ่อนและจุดแขง็ของแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
 ตอนท่ี 9.3  การใชแ้นวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมาวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 9.3.1 วธีิการประยกุตใ์ชแ้นวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบแต่ละแนวทาง 
                                                ส าคญัมาวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 9.3.2  ประเด็นและจุดเนน้ส าคญัท่ีน่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษา 
                                                 การเมืองเปรียบเทียบมาวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินไทย 
  เร่ืองท่ี 9.3.3 กรณีศึกษาท่ีใชแ้นวทางการเมืองเปรียบเทียบ 
 

แนวคิด 
1. หลักการของการเมืองเปรียบเทียบก็คือการศึกษาความเหมือนและแตกต่างกันของระบบ

การเมืองหลาย ๆ ระบบ สาระส าคญัจึงเป็นการศึกษาใหเ้ขา้ใจและเกิดความรู้ในลกัษณะต่างๆ ท่ี
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัแตกต่าง จุดเน้นยงัคงเป็นศึกษาสถาบนัและกระบวนการต่างๆ ทาง
การเมือง 

2. กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบจึงอยู่ในกรอบค าถามเก่ียวกบัความเหมือนและความ
แตกต่างของบริบทต่างๆ ทางการเมือง โดยมีหลายแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบท่ีมีจุดเนน้
ต่างกนั รวมทั้งมีจุดอ่อน-จุดแขง็ท่ีต่างกนัในแต่ละแนวทาง 

3. ในการน าแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบมาวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน สามารถประยกุตไ์ดห้ลาย
ลกัษณะ ประเด็นและจุดเนน้ส าคญัท่ีน่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
มาวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินไทย ก็มีหลายประเด็นและจุดเนน้เช่นเดียวกนั กรณีศึกษาท่ียกมา
เป็นตวัอยา่งก็มีลกัษณะเฉพาะตามท่ีผูศึ้กษาเลือกใช ้
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 9 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองเปรียบเทียบได ้
2. อธิบายแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบได ้
3. อธิบายการใชแ้นวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมาวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินได ้

กจิกรรม 
 1.  กิจกรรมการเรียน 
      1)  ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยท่ี 9       
      2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 9       
      3)  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 9     
      4)  ศึกษาเน้ือหาสาระ ดงัน้ี        
  ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม       
  ข.  ส่ือโสตทศัน์และอ่ืนๆ        
      5)  ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง       
      6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ       
     7)  ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 9 
 2.  งานท่ีก าหนดใหท้ า         
     1)  คน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
     2)  สรุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจใชเ้น้ือหาเพิ่มเติมดงักล่าวประกอบการตอบ
          ค  าถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีก าหนดส าหรับชุดวชิาน้ี 
 3.  การสัมมนาเสริม                                               
      เขา้รับการสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

แหล่งวทิยาการ 
 1.  ส่ือการศึกษา          
      1)  แนวการศึกษาหน่วยท่ี 9         
      2)  เอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรม 
 2.  หนงัสือในห้องสมุดต่างๆและศูนยว์ทิยบริการ 
การประเมินผลการเรียน 
 1.  ประเมินจากการสัมมนาเสริม และงานท่ีก าหนดใหท้ าในแผนกิจกรรม   

2.  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 



5 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “แนวทางการเมือง 
                       เปรียบเทียบ” 

ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 

1.  อะไรคือการเมืองเปรียบเทียบ และมีแนวทางในการน าการเมืองเปรียบเทียบมาใชศึ้กษาวเิคราะห์การเมือง
ทอ้งถ่ินอยา่งไรบา้ง 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ตอนที ่9.1  
แนวคดิเกีย่วกบัการเมืองเปรียบเทียบ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 9.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 9.1.1  หลกัการของการเมืองเปรียบเทียบ 
 เร่ืองท่ี 9.1.2  สาระส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบ 
 เร่ืองท่ี 9.1.3  จุดเนน้ของการเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบนั 
  
แนวคิด 

1. หลกัการของการเมืองเปรียบเทียบก็คือ การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองตั้งแต่ 2 ระบบข้ึน
ไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความเหมือนหรือคล้ายคลึง และความแตกต่างกันใน
ลกัษณะต่างๆ ของการเมือง 

2. สาระส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบ นอกจากจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองแลว้ 
ยงัเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลากหลายมิติจนสามารถน ามาใช้จัดท า
ขอ้เสนอแนะต่างๆ และคาดการณ์ไปสู่อนาคตไดด้ว้ย 

3. จุดเน้นของการเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบนั คือ เน้นศึกษาระบบการเมือง ทั้งท่ีเป็นสถาบนั
การเมืองส าคญัต่างๆ ศึกษากระบวนการทางการเมือง ศึกษาสาเหตุหรือเง่ือนไข ตลอดจน
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนทางการเมือง ท่ีมีทั้งขอบเขตกวา้งและแคบ 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลกัการของการเมืองเปรียบเทียบได ้
2. อธิบายสาระส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบได ้
3. อธิบายจุดเนน้ของการเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบนัได ้
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เร่ืองที ่ 9.1.1  หลกัการของการเมอืงเปรียบเทยีบ 
 

สาระสังเขป 
 การเมืองเปรียบเทียบ (comparative politics) ในระดบักวา้งๆ หมายถึง การศึกษาวเิคราะห์ถึง “ความ
คลา้ยคลึง” และ “ความแตกต่าง” ของระบบการเมืองระหวา่งประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึนไป ในขอบเขตท่ี
แคบลงกว่าน้ี ก็คือ การศึกษาวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคุณลักษณะ สถาบนัและ
สมรรถนะของรัฐบาลและกระบวนการทางการเมืองของประเทศต่างๆ เพื่อให ้(1) เขา้ใจมิติต่างๆ ของบริบท
ทางการเมือง และ (2) น าไปสู่การสร้างกฎเกณฑ ์(rules) ของการเมือง 
 ดงันั้น การเมืองเปรียบเทียบจึงมีหลกัการส าคญัๆ ดงัน้ีคือ 
 (1) เป็นการเปรียบเทียบระบบการเมืองตั้งแต่ 2 ระบบข้ึนไป ทั้งในประเด็นของสถาบนัการเมือง
ต่างๆ ด้านคุณลักษณะและความสามารถของรัฐบาลหรือการปกครอง และด้านของกระบวนการทาง
การเมือง การศึกษาในระบบการเมืองเดียวก็สามารถท าได ้แต่จะไดรั้บความรู้ในขอบเขตท่ีจ ากดั 
 (2) วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ (comparative methods) เป็นวิธีการท่ีมีการใชม้านาน ตั้งแต่อริสโตเติล 
(Aristotle) น าเสนอไวใ้นยุคกรีกโบราณ และมีพฒันาการรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ มากข้ึนในยุค
ปัจจุบนั แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปวา่แนวทางใดเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
 (3) การศึกษาเปรียบเทียบไม่จ  าเป็นในการตดัสินว่า ระบบการเมืองใด หรือสถาบนัการเมืองใดดี
ท่ีสุด แต่เพื่อการเรียนรู้มากข้ึนว่า “ท าไม (why) หรืออย่างไร (how) ในความเหมือนหรือแตกต่างกนั และ
ความเหมือนหรือแตกต่างนั้นไดส่้งผลกระทบ (effects) อะไร (what) บา้ง”  
 (4) การศึกษาเปรียบเทียบก็มีจุดอ่อนเหมือนกบัทุกแนวทางการศึกษา หลกัการส าคญัอยา่งหน่ึงคือ 
ตอ้งระมดัระวงัในการเลือก “ตวัอย่าง” มาท าการศึกษา ตอ้งค านึงถึงความเป็น “ตวัแทน” ประชากรศึกษา
ทั้งหมด และมีเหตุผลและขอ้มูลท่ีชดัเจนมารองรับการเลือกศึกษา 
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง Comparative Politics In Transition 
(Belmont, CA : Wadword / Thomson Learning, 2004) เ ขี ยนโดย  John McCormick และ  Comparative 
Government and Politics An Introduction (New York : Palagrave  Macmillan, 2004) เขียนโดย Rod Hague 
& Martin Harrop) 
 
 
 
 
 



8 
 
กจิกรรมที ่9.1.1   
 “หลกัการ (principles) คืออะไร 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.1.1 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.1 กิจกรรม 9.1.1) 
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เร่ืองที ่9.1.2  สาระส าคญัของการเมอืงเปรียบเทยีบ 
 

สาระสังเขป 
  

 การเมืองเปรียบเทียบ มีสาระส าคญัหลายอยา่ง ดงัน้ีคือ 
 (1) คือการเปรียบเทียบระบบการเมือง สถาบนัและกระบวนการทางการเมืองของ 2 ประเทศข้ึนไป 
หรือเปรียบเทียบสถาบนัและกระบวนการทางการเมือง หรือระบบการเมืองย่อย (subsystems) ในระบบ
การเมืองเดียวกนั เพื่อให้เห็นสาระส าคญัของความเหมือนและแตกต่างในประเด็นและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 (2) การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบก็เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้มากข้ึน ท าให้เกิดความรู้ทั้งในเชิง
เปรียบเทียบ (ความเหมือน – ต่าง) การมองเห็นจุดแข็ง – จุดอ่อน ก่อเกิดความรู้อยา่งเป็นระบบ (systematic 
knowledge) ท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์ (prediction) ความโนม้เอียงต่างๆ ท่ีจะเป็นไปในอนาคตไดด้ว้ย 
 (3) การศึกษาเปรียบเทียบยิ่งกวา้งขวาง ครอบคลุมมากเท่าใดยิ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
กวา้งขวางและหลากหลายมิติ การเปรียบเทียบในระดบัประเทศยิ่งมีความทา้ทายมากในปัจจุบนั เพราะมี
ประเทศอิสระท่ีเป็นสมาชิกสหประชาชาติ (United Nations) ถึงกว่า 200 ประเทศ และกว่าคร่ึงหน่ึงเป็น
ประเทศท่ีพฒันาระบอบประชาธิปไตย แต่ก็แตกต่างกนัในแนวทางการสร้างประชาธิปไตย เพราะมีปัจจยั
หรือตวัแปรเก่ียวขอ้งมากมายท่ีมีทั้งเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 
 (4) การคดัเลือก “ตวัอย่าง” (samples) เพื่อศึกษา ต้องมีหลักเกณฑ์และเหตุผลในเชิงวิชาการท่ี
เหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงความล าเอียง (bias) และให้ได ้“ตวัแทน” (representative) ประชากรวิจยัหรือกลุ่มท่ี
เลือกมาท าการศึกษาท่ีเหมาะสม ประเด็นน้ีนบัเป็นสาระส าคญัหน่ึงของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
 
(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง Introduction To Comparative Politics : Political 
Challenges And Changing Agendas (Boston, MA : Wadworth, 2010) เ ขี ยนโดย  Mark Kesselman, Joel 
Krieger and William A. Joseph, General Editors.) 
 

กจิกรรมที ่9.1.2   
 ใหอ้ธิบายสาระส าคญับางส่วนของการเมืองเปรียบเทียบมาพอสังเขป 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.1.2 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.1 กิจกรรม 9.1.2) 
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เร่ืองที ่9.1.3   จุดเน้นของการเมอืงเปรียบเทยีบในปัจจุบัน 
 
สาระสังเขป 
 ในการขยายตวัของโลกาภิวตัน์ (globalization) ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัอ านาจรัฐ (state power) ใน
มิติใหม่หลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน รวมทั้ง (1) ระบบเศรษฐกิจมีสมรรถนะมากข้ึนในการก าหนด
ความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐ (2) การขยายตวัของแนวคิดประชาธิปไตยท าให้มองเห็นช่องว่างหรือ
ปัญหาหลกัการประชาธิปไตยกบัความไม่สมบูรณ์ของประชาธิปไตย และ (3) การเมืองเร่ิมเปล่ียนไปสู่ 
“อตัลกัษณ์รวม” คือสะทอ้นความซับซ้อนจากพื้นฐานของชนชาติ เช้ือชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ และมิติ
ระดบัลึกของ “ชนชั้น” (class) ของสังคม 
 เหตุน้ี จุดเนน้ของการเมืองเปรียบเทียบจึงมีทั้งจุดเนน้เดิมและใหม่ ดงัน้ีคือ 

1. เน้นเปรียบเทียบสถาบนัทางการเมืองต่างๆ กระบวนการทางการเมือง นโยบาย ความขดัแยง้ 
และความคิดเห็นต่างๆ ทางการเมือง (ต่างจากความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ เนน้ศึกษานโยบาย
ต่างประเทศและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของประเทศต่างๆ) 

2. เนน้ศึกษาความเหมือน-ความต่าง ทั้งในหน่วยศึกษาแคบ เพียงหน่วยเดียว เช่น การท างานของ
สภานิติบญัญติั เป็นตน้ และในขอบเขตกวา้ง เช่น ศึกษาสาเหตุและผลสืบเน่ืองในการก่อเกิด
และเคล่ือนไหวของขบวนการประชาสังคมบางกลุ่ม เป็นตน้ 

3. จุดเนน้ในขอบเขตและวิธีการศึกษาเปรียบเทียบมีทั้งการเปรียบเทียบหลายประเทศ ดว้ยวิธีการ
เชิงปริมาณ (quantitative) เปรียบเทียบ 2 – 3 ประเทศ ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(qualitative) และศึกษาเปรียบเทียบภายในประเทศใดประเทศหน่ึง ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ส่วนระดบัของการศึกษาก็มีตั้งแต่รัฐชาติ ไปจนถึงระดบัปัจเจกบุคคล 

 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง The SAGE Handbook of Comparative 
Politics (California : SAGE Publications Inc., 2009) Edited by Todd Landman and Neil Robinson และ 
Introduction to Comparative Politics : Political Challenges And Changing Agendas (Boston, MA : 
Wadworth, 2010). Mark Kesselman, Joel Krieger and William A. Joseph. General Editors.) 
 
กจิกรรมที ่9.1.3   
 ถา้เน้นใช้การศึกษาเชิงคุณภาพเปรียบเทียบการท าหน้าท่ีของสภาเทศบาลนคร 2 แห่ง ในประเทศ
ไทย จะก าหนดจุดเนน้อยา่งไร 
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บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.1.3 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.1 กิจกรรม 9.1.3) 
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ตอนที ่9.2  
แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 9.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 9.2.1 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
 เร่ืองท่ี 9.2.2  แนวทางการศึกษาส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบ 
 เร่ืองท่ี 9.2.3 ตวัแบบแนวทางการศึกษาส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบ 

เร่ืองท่ี 9.2.4 จุดอ่อนและจุดแขง็ของแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
 

แนวคดิ 
 1. กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ คือการศึกษาเปรียบเทียบประเด็นส าคญัต่างๆ ของระบบ
การเมืองตั้งแต่ 2 ระบบข้ึนไป เพื่อให้เขา้ใจลึกซ้ึงในความเหมือนหรือคลา้ยคลึง และความแตกต่างกนัใน
ดา้นต่างๆ โดยสามารถก าหนดหน่วยในการวเิคราะห์ไดห้ลายระดบั 
 2.  แนวทางการสึกษาส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบท่ีมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางมานาน มี 5 แนวทาง 
ในแต่ละแนวทางมีจุดเนน้และวธีิการศึกษาแตกต่างกนั 
 3. ในแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบตามจารีตนิยมทั้ง 5 แนวทาง นั้น จะขอยกแนวทางการ
วิเคราะห์ระบบการเมืองมาก าหนดเป็นตวัแบบในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบท่ีสามารถแยกให้เห็น
องคป์ระกอบของระบบและกระบวนการท างานของระบบในภาพรวม 
 4. แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบแต่ละแนวทาง ลว้นมีจุดอ่อน – จุดแข็งในตวัเอง เพราะมี
จุดเนน้เฉพาะในการศึกษาหรือไม่ไดเ้นน้ศึกษาการเมืองในทุกดา้น  
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายกรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบได ้
 2.  อธิบายแนวทางการสึกษาส าคญัของการเมืองเปรียบเทียบได ้
 3. อธิบายจุดอ่อนและจุดแขง็ของแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบได ้
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เร่ืองที ่ 9.2.1  กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทยีบ 
 
สาระสังเขป 

  
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า “การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ” หมายถึงการศึกษาความเหมือนหรือ
คล้ายคลึง (similarities) และความแตกต่าง (differences) ในเวลาเดียวกัน เหตุน้ี การศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบจึงมีกรอบการศึกษาดงัน้ี คือ 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือมโยงกนัระหวา่งการผสมผสานกนัของหลายๆ เง่ือนไข (conditions) 
(ท่ีเป็นสาเหตุ) กบัผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเห็นไดช้ดัแจง้และไม่ชดัแจง้ 
 2. มุ่งวดัเพื่ออธิบายความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกนัของแต่ละรัฐหรือหน่วยในการศึกา ท่ีจะท า
ใหผู้ศึ้กษามีศกัยภาพมากข้ึนในการบรรยายและท านายเหตุการณ์ต่อไป 
 3. ในระดับของการวิเคราะห์ ( level of analysis) กรอบการศึกษาจะใช้รัฐ (state) หรือรัฐบาล 
(government) เป็นระดบัสูงสุดในการศึกษาเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือเปรียบเทียบสถาบนัทาง
การเมืองส าคญั ไดแ้ก่ ฝ่ายนิติบญัญติั บริหาร ตุลาการและระบบราชการ และอาจศึกษาเฉพาะกรณี (case 
study) เช่น พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นหน่วยและระดบัของการวเิคราะห์ก็ได ้
 4. ผูศึ้กษาการเมืองเปรียบเทียบจ านวนมากเห็นชอบร่วมกนัในการหลีกเล่ียงความล าเอียงบางอย่าง 
การไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบได้ทุกปัจจยั และการเน้นปัจจยัต่างๆ ของบางรัฐ หรือบางสถาบนัมาก
เกินไป ดว้ยการใช้กรอบทฤษฎีระดบักลางๆ (middle – range theories) มาใช้ในการศึกษา ขณะท่ีบางกลุ่ม
หรือบางส านกัยงัคงเน้นในการมุ่งไปสู่การสร้างทฤษีท่ีเป็นทัว่ไป (general framework of concepts) เพื่อใช้
ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบ แต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จมากนกั 
 ทฤษฎีระดบักลางๆ หนัมาเนน้ศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะบางอยา่งทางการเมือง นโยบาย ชนชั้นต่างๆ 
และหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น การปฏิวติัและการเลือกตั้ง เป็นตน้ เช่น ศึกษาประเด็นการเปล่ียนผา่นไปสู่
ประชาธิปไตยในประเทศแถบอเมริกาใตแ้ละยโุรปตะวนัออก เป็นตน้ 
 ดังนั้น จึงอาจจะเขียนสรุปกรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในระดับกวา้งๆ ออกมาได้ดัง
แผนภาพ 9.1 ดงัน้ี คือ 
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แผนภาพ 9.1 กรอบกวา้งๆ ในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง Comparative Government and Politcs 
An Introduction (New York : Palgrave Macmillan, 2004) เ ขี ยนโดย  Rod Hague & Martin Harrop และ 
Comparative Politics An Introduction and New Approach (Cambridge, MA : Polity Press, 1994) เขียนโดย 
Jan-Erik Lane & Svante Ersson. 
 
กจิกรรมที ่9.2.1   
 ถา้จะสร้างกรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในประเทศเดียว จะท าไดห้รือไม่ และจะมีจุดอ่อน- 
จุดแขง็ อะไรบา้ง 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.2.1 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.2 กิจกรรม 9.2.1) 

ประเทศ ก. 
1) สถาบนัทางการเมืองระดบัชาติ (รัฐ) ไดแ้ก่ สภา
นิติบญัญติั, ฝ่ายบริหาร, ตุลาการ และระบบ
ราชการ 
- สถาบนัทางการเมืองทอ้งถ่ิน 
2) กระบวนการทางการเมืองต่างๆ ในทุกระดบั 
3) ผูก้ระท าการทางการเมือง 

ประเทศ ข. 
1) สถาบนัทางการเมืองระดบัชาติ (รัฐ) ไดแ้ก่      
         สภานิติบญัญติั, ฝ่ายบริหาร, ตุลาการ และ 
          ระบบราชการ 
        - สถาบนัทางการเมืองทอ้งถ่ิน 
2) กระบวนการทางการเมืองต่างๆ ในทุกระดบั 
3) ผูก้ระท าการทางการเมือง 

กรอบทฤษฎีท่ีใชศึ้กษา 
กบั 

ระเบียบวธีิเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
หรือผสมผสาน 

ประเด็นในการศึกษา 
(1) ลกัษณะต่างๆ 
(2) สาเหตุหรือเง่ือนไขค่างๆ 
(3) ผลลพัธ์ต่างๆ ทีเกิดข้ึน 
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เร่ืองที ่9.2.2  แนวทางการศึกษาส าคญัของการเมอืงเปรียบเทยีบ 
  
 

สาระสังเขป 

  
 แนวทาง (approach) ในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมีหลายแนวทางและมีจุเน้นต่างกนั แต่ไม่มี
แนวทางใดเป็นแนวทางหลกัหรือเป็นท่ียอมรับของผูศึ้กษาส่วนใหญ่ ในเร่ืองท่ี 9.2.2 จะน าเอาแนวทาง 
(หมายถึงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เราสามารถท าความเขา้ใจส่ิงท่ีเราศึกษาไดม้ากข้ึน) ส าคญัๆ ท่ีมีการน ามาใช้
ศึกษาการเมืองเปรียบเทียบอยา่งกวา้งๆ มาน าเสนอ 5 แนวทาง ดงัน้ี คือ 
 (1) แนวทางเชิงสถาบนั – กฎหมาย (Legal – Institutional Approach) เป็นหน่ึงในแนวทางท่ีใชก้นั
มานาน โดยเน้นศึกษาสถาบนัทางการเมืองท่ีเป็นทางการหรือตามกฎหมาย ไดแ้ก่ สภานิติบญัญติั สถาบนั
บริหาร ตุลาการ ระบบราชการ และพรรคการเมือง เหล่าน้ี เป็นตน้ 
 (2) แนวทางท่ีเน้นการท าการตดัสินใจ (Approaches Focusing on Decision - Making) และรวมทั้ง
กระบวนการส่งนโยบายต่างๆ ผ่านสถาบนัทางการเมืองออกไป ท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตัและก่ียวขอ้งกบัผูมี้
ส่วนร่วมหลายฝ่าย การออกแบบวิจยัจึงเก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ คือ 1. การระบุผูท้  าการตดัสินใจ 2. 
รูปแบบการคดัเลือกผูท้  าการตดัสินใจ 3. การจดัตั้งสถาบนัในการท าการตดัสินใจ 4. กระบวนการตดัสินใจ 
5. การน าการตดัสินใจไปปฏิบติั และ 6. การประเมินผลสาระของการตดัสินใจ 
 (3) แนวทางอ านาจ (Power Approach) เป็นแนวทางเก่าแก่ เพราะมีการพูดถึง “อ านาจ” มาตั้งแต่
จกัรวรรดิจีน อียิปต ์อินเดีย กรีก และโรมนั และมีการน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางจนถึงปัจจุบนั “อ านาจ” ไม่ดี
หรือร้ายโดยตวัมนัเอง ข้ึนอยูก่บั “การใชอ้ านาจ” ในระดบักวา้งๆ มีจุดเนน้ 2 ลกัษณะ หน่ึง เนน้ท่ีการก่อรูป 
การแบ่งปันและการใชอ้ านาจ และสอง เนน้ท่ีอ านาจ กบัอิทธิพลของกลุ่มท่ีใชอ้  านาจ 
 (4) แนวทางโครงสร้างหน้าท่ี (structural – Functional Approach) มีการน ามาศึกษากวา้งขวางใน
ปัจจุบนั แนวทางน้ีพิจารณาว่า โครงสร้างท่ีถูกก าหนดข้ึนจะเป็นปัจจยับ่งบอกถึงหน้าท่ีต่างๆ และมีหลาย
โครงสร้างภายในระบบการเมืองแต่ละระบบ 
 (5) แนวทางวิเคราะห์ระบบการเมือง (Political System Analysis Approach) ท่ีมองกวา้งๆ ว่า ทุก
ระบบการเมืองมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จากอิทธิพลแนวคิดของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง กล่าวคือ ทุกระบบการเมืองมีกระบวนการท างานท่ีเป็นพลวตั 
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง Comparative Political Analysis (Chicago 
: Nelson-Hall Inc., 1980)  เขียนโดย Allan L. Larson. และ Comparative Politics And Introduction and New 
Approach (Cambridge, MA : Polity Press, 1994) เขียนโดย Jan – Erik Lane & Svante - Ersson) 
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กจิกรรมที ่9.2.2   
 “แนวทาง” หรือ Approach มีความหมายกวา้งๆ คืออะไร 
 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 9.2.2 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.2 กิจกรรม 9.2.2) 
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เร่ืองที ่9.2.3  ตัวแบบในการศึกษาการเมอืงเปรียบเทยีบ 
  
 

สาระสังเขป 

  
 ในเร่ืองท่ี 9.2.3 น้ีจะขอยก “ตวัแบบ” (model) การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบแนวทางระบบ
การเมืองของเดวดิ  อีสตนั (David Easton) มาเป็นตวัอยา่ง เป็นตวัแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการวจิยัเชิงศาสตร์ 
(scientific method) และมีการพฒันาจนแพร่หลายในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนถึงทศวรรษ 1970s 
หลงัจากแนวทางสถาบนัเร่ิมไดรั้บความนิยมลดลง 
 ดวัแบบน้ี มองสังคมเป็น “ศูนยก์ลาง” (society-centered) มากกวา่แนวทางสถาบนั เพราะพิจารณาวา่
การเมืองสัมพันธ์กับสังคมอย่างกว้างขวาง ท าให้ระบบการเมืองทุกระบบรวมเอาทุกสถาบันและ
กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวพนักบั “อ านาจอนัชอบธรรมกระจายส่ิงท่ีมีคุณค่า” (authoritative allocation of 
values) เพื่อสังคม ตั้งแต่กระบวนการน าเขา้ (inputs) การด าเนินการของระบบการเมือง กระบวนการน าออก 
(outputs) และการยอ้นกลบั (feedback) และก่อเกิดวงจรต่อเน่ืองไปอยา่งเป็นพลวตั ดงัแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
แผนภาพท่ี 9.2 ตวัแบบการท างานของระบบการเมืองตามแนวคิด Easton 
 
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง Comparative Government and Politcs 
An Introduction (New York : Palgrave Macmillan, 2004) เ ขี ยนโดย  Rod Hague & Martin Harrop  และ 
Comparative Political Analysis (Chicago : Nelson-Hall Inc., 1980)  เขียนโดย Allan L. Larson.) 
 
 

Demands 
Supports 
 
 

G 
A 
T 
E 
K 
E 
E 
P 
E 
R 
S 

The Political System 
(conversion process) 

Authoritative 
Decisions 

INPUTS OUTPUTS 

FEEDBACK 
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กจิกรรมที ่9.2.3   
 ถา้ตวัแบบแนวทางระบบการเมืองมองสังคมเป็นศูนยก์ลาง ตวัแบบเชิงสถาบนัจะเน้นประเด็นใด 
เพราะเหตุใด 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.2.3 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.2 กิจกรรม 9.2.3) 
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เร่ืองที ่9.2.4  จุดอ่อนและจุดแขง็ของแนวทางการศึกษาการเมอืงเปรียบเทยีบ 
  
 

สาระสังเขป 

  
 แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบตามจารีตนิยมท่ีน าเสนอไวใ้นเร่ือง 9.2.2 ต่างก็มีทั้งจุดอ่อน
และจุดแขง็ในตวัเอง ดงัจะขอสรุปออกมาเป็นตาราง ดงัน้ี คือ 
 
ตารางท่ี 9.1 จุดอ่อนและจุดแขง็ของแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 5 แนวทาง 

แนวทาง จุดอ่อน จุดแข็ง 
1. แนวทางเชิงสถาบนั-กฎหมาย 1. เนน้ศึกษาเฉพาะสถาบนัท่ีเป็น

ทางการ 
2 .  ศึกษาสถาบันในประ เทศ
ตะวนัตกเป็นส าคญั 
3. ท าให้มีลักษณะคับแคบใน
การศึกษา 

1 .  ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ
สาระส าคญัต่างๆ ของสถาบนัท่ี
เป็นทางการไดช้ดัเจน 
2. การศึกษาสถาบนัในประเทศ
ตะวันตกท าให้เห็นพัฒนาการ
และความกา้วหนา้ต่างๆ  

2 .  แนวทาง ท่ี เน้นการท าการ
ตดัสินใจ 

1. ท าให้เขา้ใจกระบวนการทาง
ก า ร เ มื อ ง ผ่ า นก ระบวนก า ร
ตดัสินใจเพียงมิติเดียว 
2. กลุ่มท่ีท าการตัดสินใจท่ีเป็น
หน่วยในการศึกษาอาจไม่ใช่กลุ่ม
ท่ีมีอ านาจท่ีแทจ้ริง 

1. ศึกษากระบวนการตัดสินใจ 
ท าให้ เ ห็นถึงกระบวนการใช้
อ านาจท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  “ ผู ้น า ก า ร
ตดัสินใจ” อาจท าให้มองเห็นผูมี้
อ านาจท่ีแทจ้ริงได ้

3. แนวทางอ านาจ 1. ปัญหาการให้ “นิยามอ านาจ” 
ท่ีมีจุดเนน้หลากหลาย ท าให้มอง
อ านาจไดห้ลายมิติ 
2. ความเป็นนามธรรมของอ านาจ 
อาจมีผลท าใหก้ารศึกษาเกิดความ
คลุมเครือ 

1. อ านาจถือเป็น “หัวใจ” ของ
การเมือง การศึกษาอ านาจท าให้
เขา้ใจแก่นแทข้องการเมือง 
2. อ านาจไม่ดีหรือร้ายในตัวมัน
เอง การศึกษาอ านาจท าให้เห็น
การใช้อ านาจทางลบได้ชัดเจน
มากข้ึน 
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แนวทาง จุดอ่อน จุดแข็ง 
4. แนวทางโครงสร้างหนา้ท่ี 1. การท่ีแนวทางน้ีมองว่า ทุก

ส่วนในโครงส ร้างกับหน้า ท่ี
ค่อนขา้งมีเสถียรภาพอาจไม่เป็น
จริงในระบบการเมือง 
2. การเน้นว่าโครงสร้างหน่ึงมี
หน้า ท่ี เฉพาะด้านใดด้านหน่ึง 
อาจไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

1 .  ท า ให้ เ กิ ดความ เข้า ใ จ ใน
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างกบั
หน้าท่ีในระบบการเมืองชัดเจน
ข้ึน 
2. ศึกษาโครงสร้างจึงสามารถท า
ให้เจาะลึกได้ทุกระดับ ตั้ งแต่
ระดับบุคคล กลุ่ม จนถึงระบบ
การเมือง 

5 .  แนวทางวิ เ ค ร าะ ห์ ระบบ
การเมือง 

1. ระบบการเมืองเป็นระบบย่อย
หน่ึงในระบบสังคม ขอบเขตของ
ระบบการเมืองกบัระบบอ่ืนๆ ยงั
ไม่มีความชดัเจน 
2. ระบบการเมืองมีความซับซ้อน
มาก ถ้าพิจารณาเฉพาะประเด็น
หลักๆ อาจไม่ตรงกับความเป็น
จริงทั้งหมด 

1. สามารถมองเห็นภาพรวมใน
การท างานของระบบการเมือง
ต่างๆ ไดช้ดัเจนในหลายมิติ 
2. ท าให้เห็นความสัมพนัธ์ของ
ระบบการเมืองกบัสภาพแวดลอ้ม
ในมิติต่างๆ 

 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง Comparative Political Analysis (Chicago 
: Nelson-Hall Inc., 1980)  เขียนโดย Allan L. Larson.) 
 
กจิกรรมที ่9.2.4   
 ถา้น าเอาแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบบางแนวทางไปศึกษา นกัศึกษามีวิธีการจะแกไ้ข
จุดอ่อนไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 9.2.4 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.2 กิจกรรม 9.2.4) 
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ตอนที ่9.3  การใช้แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมาวเิคราะห์การเมืองท้องถิน่ 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 9.3 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 9.3.1  วธีิการประยกุตใ์ชแ้นวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบแต่ละแนวทางส าคญัมา 
                                   วเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน 
 เร่ืองท่ี 9.3.2  ประเด็นและจุดเนน้ส าคญัท่ีน่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
                                   มาวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินถ่ินไทย 
 

แนวคดิ 
 1.  แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบทุกแนวทาง สามารถประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์การเมือง
ทอ้งถ่ินได ้ตามประเด็นค าถามหรือความสนใจในการแสวงหาค าตอบทางการเมือง 
 2. ประเด็นและจุดเน้นส าคัญท่ีน่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมา
วเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินไทยมีหลายประเด็นและจุดเนน้ตามกรอบของแต่ละแนวทางการศึกษา 
  
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายวธีิการประยกุตใ์ชแ้นวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบแต่ละแนวทางส าคญัมา
วเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินได ้
 2.  อธิบายประเด็นและจุดเนน้ส าคญัท่ีน่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมา
วเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินไทยได ้
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เร่ืองที ่9.3.1  วธีิการประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาการเมอืงเปรียบเทยีบทีส่ าคญัมาวเิคราะห์ 
                     การเมอืงท้องถิ่น 
 

สาระสังเขป 

  
 ในเร่ืองท่ี 9.3.1 น้ี จะขอยกตวัอยา่งแนวทางโครงสร้าง – หนา้ท่ี กบัแนวทางวเิคราะห์ระบบการเมือง
มาวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินเพื่อจะให้เห็นวา่ ถา้ใชท้ั้ง 2 แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินแลว้ 
จะช่วยลด “จุดอ่อน” ของแนวทางการศึกษาได้ในประเด็นใดบา้ง นอกเหนือจากวิธีการประยุกต์ใช้ได้
อยา่งไรบา้ง โดยจะเขียนภาพการผสมผสานของทั้ง 2 แนวทาง ออกมาใชเ้ป็นกรอบวเิคราะห์ดงัน้ี คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 9.3 การประยุกต์ใช้แนวทางโครงสร้างหน้าท่ีและแนวทางวิเคราะห์ระบบการเมืองมาศึกษา 
                          เปรียบเทียบการเมืองทอ้งถ่ิน 
 

 การประยกุตด์งัแผนภาพท่ี 9.3 ขา้งตน้ ผูศึ้กษาสามารถเนน้ศึกษาเพียงบางประเด็นก็ได ้เช่น บทบาท
ขององค์กรทางการเมืองบางองค์กรหรือกระบวนการการเรียกร้องของคนและกลุ่มต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวา่งทอ้งถ่ินตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไป 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง Introduction to Comparative Politics : 
Political Challenges And Changing Agendas (Boston, MA : Wadworth, 2010). Mark Kesselman, Joel 
Krieger and William A. Joseph, General Editors) 

ทอ้งถ่ิน ก. ทอ้งถ่ิน ข. 

สภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูป้ฏิบติัการใน 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน 

ความตอ้งการของคน/ 
และกลุ่มต่างๆ 
การสนบัสนุนของคน/ 
และกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มและ 

พรรคการเมือง 
นโยบาย 
การตดัสินใจ ผลลพัธ์ 

ผลยอ้นกลบั 
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กจิกรรมที ่9.3.1   
 ให้ลองตั้งโจทย์ (ค  าถาม) วิจยัภายใต้กรอบการประยุกต์ใช้แนวทางโครงสร้างหน้าท่ีและแนว
ทางการวเิคราห์ระบบการเมืองขา้งตน้และอธิบายวา่ ท าไมจึงตั้งโจทยด์งักล่าว 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.3.1 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.3 กิจกรรม 9.3.1) 
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เร่ืองที ่9.3.2  ประเด็นและจุดเน้นส าคญัทีน่่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษาการเมอืงเปรียบเทยีบ 
                     มาวเิคราะห์การเมอืงท้องถิ่นไทย 
 
สาระสังเขป 

  
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจถูกตอ้งและคอบคลุมมากข้ึน จะขอแยกน าเสนอประเด็นและจุดเนน้ส าคญัท่ี
น่าสนใจในการน าแนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบทั้ง 5 แนวทาง มาวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินไทย 
ตามตามรางท่ี 9.2 ดงัน้ี คือ 
 
ตารางท่ี 9.2 ประเด็นและจุดเน้นส าคญัท่ีน่าสนใจในการน าแนวทางการสึกษาการเมืองเปรียบเทียบทั้ง 5  
                      แนวทาง มาวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินไทย 

แนวทางการศึกษา ประเด็นของการศึกษาทีส่ าคัญ จุดเน้นของการศึกษาทีส่ าคัญ 
1. แนวทางเชิงสถาบนั-กฎหมาย สถาบนัทางการเมืองทอ้งถ่ินไทย 

(กทม. เมืองพทัยา อบจ. เทศบาล 
และอบต.) 

คุณลักษณะ การพัฒนา ปัญหา
หรืออุปสรรค ปัจจัยส าคัญ ท่ี
เก่ียวข้อง ผลท่ีเกิดข้ึนและการ
พยากรณ์ 

2 .  แนวทาง ท่ี เน้นการท าการ
ตดัสินใจ 

การท าก ารตัด สินใจของผู ้ มี
บทบาทหรือองคก์รทางการเมือง
ของทอ้งถ่ินไทย 

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ปัญหา
หรืออุปสรรค ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
และผลท่ีเกิดข้ึน 

3. แนวทางอ านาจ อ านาจทางการเมืองของผู ้น า  
ก ลุ่ม /องค์กรทั้ ง ในและนอก
สถาบนัการเมืองทอ้งถ่ินไทย 

รูปแบบ ปัจจยั หรือองคป์ระกอบ
ข อ ง อ า น า จ ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
กระบวนการเขา้สู่ การใชแ้ละการ
สืบทอดอ านาจทางการเมือง 

4. แนวทางโครงสร้างหนา้ท่ี โครงส ร้ า งและหน้ า ท่ี ต่ า งๆ 
ภายในระบบการเมืองท้องถ่ิน
ไ ท ย  ( ส ภ า  ผู ้ บ ริ ห า ร  ฝ่ า ย
ปฏิบติัการขององค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) และภาคสังคม 

รู ป แ บ บ ห รื อ ลั ก ษ ณ ะ 
กระบวนการ ผลท่ีเกิดข้ึนในการ
ท าหนา้ท่ีของโครงสร้างต่างๆ 
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แนวทางการศึกษา ประเด็นของการศึกษาทีส่ าคัญ จุดเน้นของการศึกษาทีส่ าคัญ 
5 .  แนวทางวิ เ ค ร าะ ห์ ระบบ
การเมือง 

กระบวนการการท างานของ
ระบบการเมืองทอ้งถ่ินไทย และ
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งการเมืองระดบัชาติ 

กระบวนการการน า เข้า จ าก
สภ าพแ วดล้ อ ม เ ข้ า สู่ ร ะบบ 
กระบวนการแปร เป ล่ี ยนใน
ระบบ กระบวนการน าออกจาก
ระบบ และกระบวนการยอ้นกลบั 

 
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง Introduction to Comparative politics : 
Political Challenges And Changing Agendas (Boston, MA : Wadworth, 2010). Mark Kesselman, Joel 
Krieger and William A. Joseph. และ 100 ปี การปกครองทอ้งถ่ินไทย พ.ศ. 2440 – 2540 (กรุงเทพมหานคร : 
คบไฟ, 2544) เขียนโดย ธเนศวร์  เจริญเมือง 
 
กจิกรรมที ่9.3.2   
 ให้นักศึกษาลองตั้งประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถ่ินไทยจากแนวทางการศึกษา
แนวทางใดแนวทางหน่ึงมา 1 ประเด็น และระบุจุดเนน้ท่ีตอ้งการศึกษาดว้ย 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.3.2 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.3 กิจกรรม 9.3.2) 
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เร่ืองที ่ 9.3.3  กรณศึีกษาทีใ่ช้แนวทางการเมอืงเปรียบเทยีบ 
 
สาระเขป 
 จะขอยกกรณีศึกษา 2 กรณีมาเป็นตวัยา่ง เพราะมีจุดเนน้และประเด็นของการศึกษาแตกต่างกนั และ
มีความน่าสนใจต่างกนั คือ 

(1) ไชยวฒัน์  ค  ้ าชู และนิธิ  เน่ืงอจ านงค์, การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา 
(2559) ในบทท่ี 8 (หนา้ 569 – 690) ไดใ้ชแ้นวทางการเมืองเปรียบเทียบศึกษา “ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : 
กรณีศึกษาการเปล่ียนผ่านและการสร้างความมัน่คงให้กบัประชาธิปไตยในเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย อินเดีย 
ญ่ีปุ่น และไทย” 

ผูศึ้กษาใหเ้หตุผลในการใชแ้นวทางการเมืองเปรียบเทียบไวว้า่ “เอ้ือต่อการทดสอบทฤษฎีหรือปัจจยั
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อประชาธิปไตย” ส่วนท าไมจึงเลือกศึกษา 5 ประเทศน้ี ก็มีเหตุผลส าคญัคือ 1) เพราะประเทศ
เหล่าน้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของประชาธิปไตยในแง่ไดดี้ และ 2) สะทอ้นความหลากหลาย
ในโครงสร้างเชิงสถาบนั ทั้งรูปแบบประชาธิปไตยรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี ผูศึ้กษาไดจ้  ากดัขอบเขต
การศึกษาไวท่ี้ปรากฏการณ์ของการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ท่ีเน้นพิจารณาปัจจยัเชิงโครงสร้าง 
(structure) ปัจจยัเชิงตวัแสดง (actors) และปัจจยัจากภายนอก (external factors) ท่ีส าคญั งานศึกษาน้ียงัมี
ลกัษณะของแนวทางประวติัศาสตร์ (historical approach) ประกอบอยูด่ว้ย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบสาระท่ีส าคญัคือ ในเกาหลีใต ้การเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตยเกิด
จากการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัเชิงโครงสร้างและอิทธิพลจากอเมริกา ในอินโดนีเซีย ปัจจยัส าคญัใน
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม ส่วนปัจจยัภายนอก คือ วิกฤติการเงิน “ตม้ย  ากุง้” พ.ศ.2540 กรณีของ
อินเดีย ก็คลา้ยคลึงกนั คือปัจจยัเชิงโครงสร้างจากการพฒันาเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
สังคม รวมทั้งปัจจยัภายนอกคือ บทบาทขององักฤษ เป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตย 
ในส่วนของญ่ีปุ่น การพฒันาเศรษฐกิจ คือ ปัจจยัด้านโครงสร้างท่ีส าคญั ตวัแสดงภายในหลายกลุ่มลว้น
เคารพใน “กรอบกติกา” และปัจจยัภายนอก คือ บทบาทของตวัแทนสหรัฐอเมริกาท่ีเขา้ไปยึดครองญ่ีปุ่น 
และกรณีของไทย ในปัจจยัดา้นโครงสร้าง คือ “การสร้างรัฐชาติสมยัใหม่” ในสมยัรัชกาลท่ี 4 และ 5 ท าให้
เกิด “ชนชั้นใหม่คือขา้ราชการ” และมีพ่อคา้อีกชนชั้นหน่ึง จากการพฒันาเศรษฐกิจหลงัจากมี “สัญญา 
เบาวร่ิ์ง” ปัจจยัดา้นตวัแสดงคือ ชนชั้นน าท่ีมีอ านาจกลุ่มเดิมและคณะราษฎร 

(2)  Savitri Gadavanij, Editor, Comparative Politics in ASEAN (2015)  ใช้แนวทางการ เ มือง
เปรียบเทียบ และแนวทางประวตัศาสตร์ศึกษา 10 ชาติอาเซียน โดยมีผูศึ้กษา 10 คน ศึกษาคนละประเทศ 
จุดเน้นและประเด็นการศึกษาในแต่ละชาติ คือ ศึกษาประวติัศาสตร์ ระบบการเมือง รัฐธรรมนูญ รัฐบาล 
โครงสร้างการบริหาร รัฐบาลหรือการปกครอง ผูน้ ารัฐ ฝ่ายบริหาร ตุลาการ หน่วยงานอิสระท่ีส าคญั กลุ่ม
และองคก์รต่างๆ และหน่วย/องคก์รท่ีมีอ านาจระดบัทอ้งถ่ิน (Local authorities)  
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ในท่ีน้ีจะขอยกตวัเอาเฉพาะประเด็นเก่ียวกบั “ทอ้งถ่ิน” ในงานของทั้ง 10 ชาติ มาน าเสนอดงัน้ีคือ 
1) บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) เป็นระบบบริหารเขตหรืออ าเภอ (district administrative 

system) ท่ีประกอบดว้ยอ าเภอหรือเขตกบัเทศบาล (municipalities) โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 เขต/อ าเภอ ใน
เขตเมืองจดัระบบบริหารแบบเทศบาล ปัจจุบนัมี 3 เทศบาล บริหารโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมาจากการแต่งตั้ง 

2) กัมพูชา (Cambodia) เป็นรูปแบบองค์กรพื้นฐานชุมชน (CBOs) ท่ีมีอยู่โดยเฉล่ียหมู่บ้านละ 7 
คณะกรรมการ (committees) ในดา้นการเมืองการปกครองเรียกว่า คณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น (VDCs) มี
จ  านวนราว 8,000 แห่ง ในเขตชนบททัว่ประเทศ ท่ีไดรั้บอิทธิพลอยา่งสูงจากรัฐบาลและหน่วยงานรัฐบาลใน
ความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์(patronage lines) ท่ียงัไม่เปิดทางใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งแทจ้ริง 

3) อินโดนีเซีย (Indonesia) ภายใตรั้ฐธรรมนูญมีการจดัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดั โดย 
แต่ละจงัหวดัมีการแยกเป็นเขตการปกครอง (regencies) กบัเทศบาล ท่ีมีการปกครองทอ้งถ่ิน 1 หน่วย ในแต่ละ
เขตการปกครองและเทศบาล ท่ีมีโครงสร้างแยกเป็นฝ่ายบริหารและสภา และให้มาจากการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย 

4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป. ลาว (LAOPDR) การปกครองระดบัทอ้งถ่ิน 
เป็นหน่วยงานบริหารของรัฐระดบัทอ้งถ่ิน แยกเป็นจงัหวดั อ าเภอและหมู่บา้น คณะผูบ้ริหารมาจากการแต่งตั้ง 

5) มาเลเซีย (Malaysia) จดัแยกการปกครองเป็น 3 ระดบั คือ สหพนัธรัฐ รัฐ และทอ้งถ่ิน ในระดบั
ทอ้งถ่ินก่อเกิดข้ึนหลงัได้รับเอกราช พ.ศ. 2500 แต่ยงัไม่สามารถพฒันาไปสู่การปกครองตนเองของคนใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแม่จริง แมว้า่จะมีการจดัตั้งข้ึนหลายรูปแบบ แต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมกัมาจากการแต่งตั้ง 

6) เมียนมาร์ (Myanmar) หลงัจากเปล่ียนช่ือประเทศ และต่อมาก็ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบั
ใหม่ เม่ือ พ.ศ.2551 ท่ีก าหนดให้มีเขตบริหารตนเอง (Self-Administered Areas) ในรัฐต่างๆ ท่ีมีชนกลุ่มนอ้ย
อาศยัอยูห่ลากหลายกลุ่ม ในระดบัเล็กสุดของหน่วยการปกครองคือหมู่บา้น แต่ก็ยงัไม่มีการจดัตั้งหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีอิสระและประชาชนปกครองตนเองแต่อยา่งใด 

7) ฟิลิปปินส์ (Philippines) หลงัจากประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2530 ในทศวรรษต่อมาก็เกิดแนวคิด
กระจายอ านาจเพื่อการปฏิรูปประเทศ จนมีการออกกฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535 แต่ก็ตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาทา้ทายมากมาย รวมทั้งการจะให้อิสระกบัหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ ตั้งแต่จงัหวดั เมือง 
เทศบาลและยารังเกย ์(Barangays) 

8) สิงคโปร์ (Singapore) ไม่มีการน าเสนอเร่ืองการเมืองและหน่วยการปกครองท้องถ่ิน เพราะ
สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก รัฐบาลชาติสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งดีและทัว่ถึง มีเพียงประเด็นประชาสังคม
และการสร้างประชาธิปไตยท่ีเป็นประเด็นทา้ทายสิงคโปร์ในอนาคต 

9) ประเทศไทย มีการน าเสนอรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ภายใตรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั
ปฏิรูป พ.ศ. 2540 คือ รูปแบบทัว่ไป ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา โดยผูบ้ริหารและสภา
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ทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่ในดา้นอ านาจหนา้ท่ียงัคงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และขาดอิสระ
ในการแสวงหารายไดข้องทอ้งถ่ินเอง 

10) เวียดนาม ปกครองโดยระบบพรรคเดียวรวมศูนยอ์  านาจ แต่ก็มีการจดัแบ่งหน่วยการปกครอง
ย่อยๆ หลายระดบั ตั้งแต่รัฐส่วนกลางจนถึงระดบัเซลล์ (cells) หรือกลุ่มครอบครัว โดยจดัแยกรูปแบบการ
ปกครองย่อยๆ เป็นเขตเมือง (urban) กับเขตชนบท (rural) ท่ีมีหน่วยการปกครองย่อยๆ หลายระดับ ดัง
แผนภาพท่ี 9.4 ดงัน้ีคือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่9.3 โครงสร้างการปกครองตั้งแต่ระดบัชาติถึงระดบัทอ้งถ่ินของเวยีดนาม 
 
 ทุกหน่วยหรือทุกโครงสร้าง ก าหนดให้มีองค์กรตวัแทน เรียกว่า “สภาประชาชน” และองค์กร
บริหารเรียกวา่ “คณะกรรมการประชาชน” ประชาชนในทอ้งถ่ินเลือกตวัแทนสภาประชาชน แต่ผูส้มคัรมา
จากพรรคเดียวคือ “พรรคแนวหน้าปิตุภูมิเวียดนาม” (Vietnam Fatherland Front : VFF) และมีหน่วยการ
ปกครองระดบัสูงกวา่ใหก้ารรับรอง 

รัฐเวยีดนาม 

จงัหวดั (59) เมืองศูนยก์ลาง (5) 

เขต/อ าเภอชนบท (536) เขต/อ าเภอเมือง (42) 

ชุมชน 
(คอมมูน) 

เมืองเลก็ 

เมืองระดบัจงัหวดั (25) 
(provincial city) 

วอร์ด (ward) ชุมชน 

เมืองเล็กๆ  
(town) 

วอร์ด  ชุมชน 

วอร์ด 

เขต/อ าเภอชนบท 

ชุมชน เมืองเลก็ 

เมืองเล็กๆ 

วอร์ด  ชุมชน 
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 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือเร่ือง การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และ
กรณีศึกษา (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559) เขียนโดย ไชยวฒัน์  ค  ้าชู และ
นิธิ   เ น่ืองจ านง และ Comparative Politics in ASEAN (Bangkok: Semadhama Publishing House, 2016). 
บรรณาธิการโดย Savitri Gadaranoj.) 
 
กจิกรรมที ่9.3.3 
 ให้นกัศึกษาลองเสนอหวัขอ้วิจยัการเมืองทอ้งถ่ินของไทย ท่ีใชแ้นวทางการเมืองเปรียบเทียบมา 1 
หวัขอ้ โดยใหอ้ธิบายดว้ยวา่ท าไมจึงเสนอหวัขอ้วจิยัดงักล่าว 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 9.3.3 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.3 กิจกรรม 9.3.3) 
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แนวตอบกจิกรรมหน่วยที ่9 
แนวทางการเมอืงเปรียบเทยีบ 
ตอนที ่9.1  แนวคิดเกีย่วกบัการเมืองเปรียบเทยีบ 
แนวตอบกจิกรรมที ่9.1.1 
 “หลกัการ” ก็คือ จุดเนน้ หรือ กฎระเบียบบางอยา่ง (rules) ท่ีใชเ้ป็น “กรอบ” ในการด าเนินกิจกรรม
หรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง หลกัการจึงมีทั้งกรอบท่ี “จะตอ้งท า” หรือหลีกเล่ียงไม่ไดก้บักรอบท่ีอาจ
สามารถยดืหยุน่ไดบ้า้งตามสถานการณ์หรือความเหมาะสม ถา้เราเขา้ใจหลกัการดงักล่าว ก็จะท าใหส้ามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมัน่ใจและมีความถูกต้องเหมาะสมได้มาก รวมทั้งหลักการของแนวทาง
การเมืองเปรียบเทียบน้ีดว้ย 
  
แนวตอบกจิกรรม 9.1.2 
 สาระส าคัญของการเมืองเปรียบเทียบก็คือ การศึกษาเปรียบเทียบสถาบันทางการเมืองและ
กระบวนการทางการเมืองของระบบการเมืองตั้งแต่ 2 ระบบข้ึนไป เพื่อให้เห็นความแตกต่างและความ
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัและกระบวนการทางการเมืองท่ีศึกษา ทั้งน้ี 
ก็เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มพนูมากยิง่ข้ึน ไม่ใช่เพื่อการตดัสินใจวา่ระบบการเมืองใดดีท่ีสุด 
 
แนวตอบกจิกรรม 9.1.3 
 อาจจะก าหนดจุดเนน้เป็นล าดบั (กวา้งๆ) ดงัน้ีคือ 

1. ก าหนดค าถามหรือโจทยว์จิยัวา่ ตอ้งการอยากรู้อะไรหรือประเด็นใด  
(เช่น การท างานของสภาเทศบาลนคร ก. กบั ข. เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร เพราะเหตุใด) 

2. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัโจทยว์จิยั 
(เพื่อศึกษาความเหมือนและต่างในการท างานของเทศบาลนคร ก. กบั ข และ 
เพื่อศึกษาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเหมือนและต่าง) 

3. การก าหนดระเบียบวธีิ เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในประเด็นท่ีศึกษา 
(ใชว้ธีิการเชิงคุณภาพ โดยแบบเก็บขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก) 

4. ก าหนดการวเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
(ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาและเชิงพรรณนา น าเสนอผลการวิเคราะห์แบบบรรยายประกอบตาราง
เปรียบเทียบประเด็นส าคญัต่างๆ) 
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ตอนที ่9.2  แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทยีบ 
แนวตอบกจิกรรม 9.2.1 
 สามารถท าได ้แต่จะมีจุดอ่อน ดงัน้ีคือ (1) ส่วนใหญ่ของหน่วยในการศึกษาท่ีเลือกมามกัจะมีความ
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัมากวา่ความแตกต่าง (2) เน่ืองจากเป็นประเด็นและกรณีในประเทศเดียวกนั จึงท า
ให้ไดค้วามรู้จากการศึกษาค่อนขา้งจ ากดั หรือแคบ มากกวา่การศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ และ (3) 
ถา้ผูศึ้กษาเป็นคนหรือผูท่ี้เกิดและอาศยัอยูใ่นประเทศนั้นดว้ย ก็มีโอกาสจะเกิดความล าเอียงในดา้นต่างๆ ได้
มาก 
 ส่วนในดา้นท่ีเป็นจุดแขง็ ก็คือ (1) ถา้ผูศึ้กษาเกิดเติบโตและอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีท าการศึกษา ก็จะดี
ในแง่ของความรู้ ความเขา้ใจในปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีศึกษาเกือบทุกดา้น และ (2) สะดวกต่อการ
เดินทางเขา้ไปสังเกตการณ์กรณีศึกษา หรือการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง และสามารถประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายไดม้ากกวา่การศึกษามากกวา่ 1 ประเทศ 
 
แนวตอบกจิกรรม 9.2.2 
 แนวทาง หรือ Approach หมายถึง การสร้าง “เคร่ืองมือ” (tools) ส าหรับใชท้  าการศึกษาเพื่อแสวงหา
ความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน ในกรณีของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ก็คือเคร่ืองมือในการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบท่ีมีความเหมาะสมต่อการศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละกรณีหรือแต่ละประเด็น โดยในการศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบแต่ละเร่ืองแต่ละประเด็น ผูศึ้กษาอาจจะใชห้ลายๆ แนวทางผสมผสานกนัก็ได ้โดยไม่
จ  าเป็นวา่จะตอ้งใชเ้พียงแนวทางใดแนวทางหน่ึงเท่านั้น 
 
แนวตอบกจิกรรม 9.2.3 
 ตัวแบบแนวทางการศึกษาเชิงสถาบัน – กฎหมาย มองสถาบันทางการเมืองเป็นศูนย์กลาง 
(institution – centered approach) เพราะเนน้ศึกษาสถาบนัท่ีเป็นทางการหรือสถาบนัตามกฎหมาย โดยศึกษา
กรอบกฎหมายท่ีก าหนดในการจดัตั้งสถาบนั องค์ประกอบต่างๆ ของสถาบนัทางการเหล่านั้น ซ่ึงก็ไดแ้ก่ 
สภานิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร ตุลาการ ระบบราชการ และพรรคการเมือง และบทบาท ( roles) ของสถาบนั
ภายใตก้รอบของกฎหมาย ซ่ึงในแต่ละระบบการเมืองก็มีทั้งความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั 
 
แนวตอบกจิกรรม 9.2.4 
 มีวธีิการในการลดหรือจ ากดัขอบเขตจุดอ่อนในการศึกษา เช่น ถา้น าเอาแนวทางการวเิคราะห์ระบบ
การเมืองมาศึกษา ก็อาจน าเอาแนวทางโครงสร้างหนา้ท่ีมาร่วมเป็นแนวทางในการศึกาประกอบกนั เพราะ
แนวทางวิเคราะห์ระบบการเมืองเน้นศึกษาประเด็นหลกัๆ คือกระบวนการน าเขา้ท่ีมาจากอิทธิพลของสภา
แวดลอ้ม กระบวนการแปรเปล่ียน หรือการใช้อ านาจอนัชอบธรรมตดัสินใจ กระบวนการน าออก และผล
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ยอ้นกลบั แนวทางโครงสร้างหน้าท่ีจะช่วยให้วิเคราะห์เจาะลึกลงไปสู่โครงสร้างและการท าหน้าท่ีของ
โครงสร้างยอ่ยๆ ในระบบการเมืองวา่ มีองคก์รหรือหน่วยงานใดท าหนา้ท่ีอะไรบา้งอยูใ่นกระบวนการการ
ท างานของระบบการเมือง เป็นตน้ 
 
ตอนที ่9.3  การใช้แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทยีบมาวเิคราะห์การเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 9.3.1 

1. ค าถาม “กระบวนการเรียกร้องหรือเสนอความตอ้งการทางการเมืองของบุคคลและกลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน ก. กบัทอ้งถ่ิน ข. เป็นอยา่งไร” 

2. อธิบายค าถาม : ในการวิเคราะห์ระบบการเมือง ระบบมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มอย่าง
เป็นพลวตั ความตอ้งการหรือการเรียกร้องของคนและกลุ่มคนในสังคม กระบวนการน าเขา้ 
(inputs) สู่ระบบการเมือง ก่อนท่ีหน่วยงานหรืองอค์กรทางการเมืองท่ีอยู่ในโครงสร้างของ
ระบบการเมืองจะท าหนา้ท่ีแปรเปล่ียน หรือ “ใชอ้  านาจอนัชอบธรรมจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าต่างๆ” 
ตามค าถามน้ีจึงตอ้งการศึกษาวา่ ทอ้งถ่ิน ก. กบั ข. คนและกลุ่มคน (ในสังคมทอ้งถ่ิน) มีขั้นตอน
ในการน าเสนอความต้องการเข้าสู่ระบบกาเรมืองท้องถ่ินอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร กระบวนการแปรเปล่ียนภายในระบบหรือแต่ละโครงสร้างหนา้ท่ีเหมือนหรือ
ต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร ไปจนถึงกระบวนการน าออกและผลยอ้นกลบั ท าหนา้ท่ีอยา่งไรเหมือน
หรือต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 
แนวตอบกจิกรรม 9.3.2 

1. ประเด็น ศึกษาเปรียบเทียบอ านาจทางการเมืองของนายกเทศมนตรี 3 สมยัของเทศบาลเมือง ก. 
กบั ข. ในจงัหวดันครราชสีมา 

2. จุดเน้น จะเน้นศึกษารูปแบบของอ านาจทางการเมืองว่าเป็นรูปแบบใด เหมือนหรือต่างกัน
อยา่งไร 

(ผูศึ้กษาต้องเขา้ใจความหมายและมิติของอ านาจทางการเมือง (political power) ท่ี Steven Luke 
น าเสนอเชิงวิเคราะห์ไวว้า่มี 3 มิติ หรือ 3 หน้า (faces) จึงจะสามารถสร้างแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 
(typology) ของอ านาจทางการเมืองไดว้า่มีก่ีรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลกัษณะเด่นอะไรบา้ง 

 
แนวตอบกจิกรรม 9.3.3 
 (ตวัอยา่ง) หวัขอ้ “เปรียบเทียบกระบวนการเขา้สู่ต าแหน่งนายกเทศมนตรีสมยัแรกในเทศบาลเมือง 
ก. ข. และ ค. ในจงัหวดั ง. 
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 ท่ีน าเสนอหวัขอ้วิจยัดงักล่าวน้ี เพราะ ในจงัหวดั ง. มีเทศบาลเมือง 12 แห่ง แต่มีเทศบาลเมืองท่ีเป็น
เขตเมืองมากกวา่ชนบท 3 แห่วง คือ ก. ข. และ ค. และนายกเทศมนตรีของทั้ง 3 แห่ง เพิ่งไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นคร้ังแรก จึงน่าสนใจศึกษาว่า ทั้ง 3 คน มีขั้นตอนหรือกระบวนการเขา้สู่ต าแหน่ง เหมือนหรือต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “แนวทางการเมือง 
                       เปรียบเทียบ” 
ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 
1.  การใชก้ารศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมาศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินทั้งในประเทศเดียวและตั้งแต่ 2 ประเทศ
ข้ึนไป มีจุดเด่น (ดี) – จุดดอ้ยอะไรบา้ง ใหอ้ธิบาย 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 9 
ก่อนเรียน 
  
 การเมืองเปรียบเทียบ ก็คือ การเปรียบเทียบกันระหว่างการเมืองในสังคมหรือประเทศตั้งแต่ 2 
ประเทศข้ึนไป ซ่ึงคงจะมี “ความแตกต่าง” กนั (และอาจจะพบบางอยา่งท่ีคลา้ยคลึงหรือเหมือนกนั) ท่ีจะท า
ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนไดจิ้นตนาการและแง่มุมของ “องคค์วามรู้” (body of knowledge) มากข้ึน
อีกหลายดา้น เก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือบริบทของการเมืองท่ีน ามาศึกษาเปรียบเทียบ ประเด็นส าคญัท่ีเหมือน
หรือต่างกนั องคป์ระกอบหรือปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดบริบททางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึน และอาจช่วยให้เกิดความรู้มากพอท่ีจะคาดการณ์ถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในอนาคต
ดว้ย 
 การน าการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมาใช้วิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน น่าจะสามารถท าได้หลาย
แนวทาง ทั้งแนวทางเชิงประวติัศาสตร์ แนวทางอ านาจ แนวทางวิเคราะห์ระบบการเมือง และอ่ืน ๆ ซ่ึง
จะตอ้งท าความเขา้ใจให้ชดัเจนในทุกด้านของแต่ละแนวทาง เพื่อจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการศึกษาและ
ป้องกนั “จุดอ่อน” ของแนวทางท่ีน ามาใชศึ้กษา 
 
หลงัเรียน 
  
 จุดเด่น (ดี) ถา้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเมืองทอ้งถ่ินในหลายประเทศ (ตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึนไป) 
จะท าให้ได้รับความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน เพราะจะได้ความรู้ทางการเมืองและด้านอ่ืนๆ 
เพิ่มข้ึนจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศบา้นเกิดของผูศึ้กษา ความรู้ท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนยงัช่วยเพิ่มพูนแนวคิด
ใหม่ๆ ท่ีจะน ามาใชแ้สวงหาแนวทางในการพฒันาการเมืองทอ้งถ่ินภายในประเทศของผูศึ้กษาไดอี้กดว้ย แต่
ถ้าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะในประเทศของผูศึ้กษา ความรู้ความเขา้ใจการเมืองทอ้งถ่ินอาจจะมี
ขอบเขตแคบกว่าการศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึนไป ขอ้ดีท่ีส าคญั ก็คือ การไดรั้บความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึนหรือมากกว่าการศึกษาท้องถ่ินเพียงแห่งเดียว และก็อาจได้ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบจาก
ประเด็นท่ีศึกษาดว้ยวา่ ถา้เหมือนกนัๆ เพราะเหตุใด และถา้ต่างกนั เกิดข้ึนจากปัจจยัใดบา้ง และเหมือนหรือ
ต่างนั้น มีผลลพัธ์ต่อการเมืองทอ้งถ่ินแต่ละแห่งอยา่งไรดว้ย 
 จุดด้อย ถา้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเมืองทอ้งถ่ินในประเทศเดียว จุดดอ้ยหรือจุดอ่อนท่ีส าคญั
ท่ีสุด น่าจะเป็นเร่ือง (1) ความล าเอียงในการเลือกหน่วยในการศึกษาเปรียบเทียบ ท่ีผูศึ้กษาหรือวิจยัจะตอ้ง
ระมดัระวงั ด้วยการใช้หลักการศึกษาเชิงศาสตร์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และ (2) ความรู้ท่ีจะได้รับ 
ค่อนขา้งจะมีขอบเขตแคบ แมว้า่อาจจะพบความเหมือนหรือแตกต่างกนัหลายอยา่งก็ตาม 
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 ส่วนในการศึกษาเปรียบเทียบการเมืองทอ้งถ่ินตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึนไป อาจมีจุดดอ้ยส าคญัในการ
เลือกหน่วยในการศึกษาเช่นกนั เพราะอาจเป็นหน่วยท่ีอาจไม่น่าสนใจทางวชิาการมากเพียงพอ (พึงระวงัใน
ความล าเอียงในการเลือกด้วยเช่นกัน) นอกจากนั้น ถ้าการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ไม่
ครอบคลุม หรือลึกซ้ึงมากเพียงพอก็จะเกิดจุดดอ้ยชดัเจนแทนท่ีจะเป็นจุดเด่นของการศึกษา 
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