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Meaning of World Politics
-การใช้อ านาจระหวา่งผู้แสดงบทบาทระหวา่งประเทศท่ีเป็น
รัฐหรือไมใ่ช่รัฐในระดบัโลก ได้แก่ ขบวนการก่อการร้าย 
บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหวา่งประเทศ และรัฐ โดยการใช้
อ านาจนัน้ต้องเป็นการใช้ในระดบัโลก นัน่คือ มีผลกระทบตอ่
โลก 
-ความขดัแย้งระหวา่งผู้แสดงบทบาทระหวา่งประเทศใน
ระดบัโลก



“International 
politics, like all 

politics, is a 
struggle for 

power”
― Hans J. 

Morgenthau,

“Politics Among Nations”

http://www.goodreads.com/author/show/419918.Hans_J_Morgenthau
http://www.goodreads.com/work/quotes/1406528


Meaning of Power

“the ability to get others to do what they 
otherwise would not do”

Robert A. Dahl  



a prominent thinker in international 
relations known as the father of the 
political theory neorealism, died on 
May 12. He was 88

His most influential works, 
“Man, the State, and War” 
(1959) and “Theory of 
International Politics” (1979) 
introduced new arguments 
about state behavior in 
international relations that 
spearheaded political thought in 
the postwar era.

“States exist in a world with no 
central authority and pursue their 
own interests for self-survival.”



“Anarchic Orders and Balance of 
Power” 

from “Theory of International 

Politics”1979

- Anarchy
- Structure
- Balance of Power



Domestic Politics and 
International Politics 
การเมืองระหว่างประเทศมีสภาพเหมือนและแตกต่างกับการเมือง
ภายในประเทศ ที่มีสภาพเหมือนกัน คือ การเมืองระหว่างประเทศมี
ลักษณะเป็นการต่อสู้ระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีจุดประสงค์จะจูงใจหรือ
บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมตามที่ต้องการ ส่วนที่แตกต่างกับการเมืองใน
ประเทศ คือ การเมืองระหว่างประเทศเป็นการต่อสู้แข่งขันที่ไม่มี
กฎเกณฑ์ตายตัวว่ามีวิธีการอะไรที่น ามาปฏิบัติไม่ได้ และยังไม่มีผู้ตัดสิน 
ขาดองค์การกลางที่จะลงโทษประเทศที่ละเมิดกฎเกณฑ์บางอย่างที่
ยอมรับกัน ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงมักจะใช้วิธีการทุกอย่างที่จะให้
ประโยชน์แก่ตน โดยไม่ค านึงถึงศีลธรรมแต่ละประเทศจึงพยายาม
แข่งขันกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจของชาติตน



ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเมือง
ภายในประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ ( Waltz)



Major Theory in International 
Relations/Politics

Realism and Liberalism
◦Focus in on the international system

◦ External factor 
◦ External factor can lead to

◦ Conflict
◦ Cooperation

◦Conflict is the dominant theme in realism
◦Cooperation is the dominant theme in 
liberalism



 Anarchy
 Balance of Power
 Decentralization of Power
 Hegemony



Anarchy
CHARACTER:-

1 No central authority

2 No police force

Consequence:-

1 Insecure – survival

2 Self-help

3 Trust Difficult



Security Dilemma:-

สถานการณ์การกระท าของรัฐหนึง่ ซึง่กระท า
ไปเพ่ือประกนัความมัน่คงของตนนัน้ เป็นภยั
คกุคามตอ่ความมัน่คงของอีกรัฐหนึง่ 
ปฏิกริยาตอบโต้ของอีกรัฐหนึง่ ก็จะสง่ผลเป็น
ภยัคกุคามตอ่รัฐแรกอีกเหมือนกนั



Balance of Power
ระบบดุลแห่ งอ านาจ



Balance of Power

- State act to preserve a balance of 
power /equilibrium in the system
◦1. increasing their own power

◦2. Alliance



The Great Power
DEFINITION

(1) สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้ แสดง อ่ืน

(2) สามารถควบคุมผลลัพ ธ์ ระหว่ าง ประ เทศ

(3) สามารถควบคุมท รัพยากร



Distribution of 
Power
การกระจายอ านาจ



Polarity
- Bipolar

- Tripolar

- Unipolar

- Multipolar



Hegemony
การครองความเ ป็นใหญ่



Hegemony

• สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระบบระหวา่ง
ประเทศ
• ลดสภาวะอนาธิปไตย
• ท าหน้าท่ีคล้ายรับบาลกลาง

• แก้ไขความขดัแย้งระหวา่งรัฐเลก็ ๆ ได้



Hegemony

• สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระบบระหวา่งประเทศ
• ลดสภาวะอนาธิปไตย
• ท าหน้าท่ีคล้ายรับบาลกลาง

• แก้ไขความขดัแย้งระหวา่งรัฐเลก็ ๆ ได้





การวิเคราะห์ (Analysis)
การแยกแยะส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนย่อย เพื่อตอบค าถามว่า
Why (ท าไมจึงเกิดขึ้น) และ How (เกิดขึ้นได้อย่างไร) 
เช่น วิเคราะห์ทีวีหนึ่งเครื่องว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง จึง
แกะชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นๆ หรือวิเคราะห์ปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแยกแยะปัญหาออกเป็น
เรื่องๆ เช่น ต้องการแบ่งแยกดินแดน เป็นการก่อการร้าย 
เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา การค้าของเถื่อน 
การค้ายาเสพติด 



การสังเคราะห์ (Synthesis)

การรวบรวมส่วนย่อยให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
เช่น น าชิ้นส่วนต่างๆ ของทีวีมาเชื่อมโยงประกอบกัน
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ออกมาเป็นทีวี ในการท ารายงาน
จะต้องวิเคราะห์ อธิบาย และสังเคราะห์ โดยเริ่มจากการ
เก็บข้อมูล น ามาอ่านและแยกแยะเป็นประเด็น หาสาเหตุ
ท าไมอย่างไร ท าเป็นหัวข้อแล้วอธิบายอย่างละเอียด 
จากนั้นเชื่อมโยงทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกัน อันไหนเกิดก่อน
เกิดหลัง



J. David Singer, 
a professor of political 
science at the
University of Michigan,
weighs the merits and 
limitations of the state and system levels of 
analysis in his essay "The Level-of-Analysis 
Problem in International Relations.

Singer's Levels of Analysis



World System

Relations

Society

Government

Role

Individual

6 Levels of Analysis by J. David SingerLevels of Analysis

Internal Factor Internal Factor

External Factor External Factor


