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บทนํา 
 

ความหมายของ “การวิจัย” 
 

หนงัสือพิมพ์มติชน ฉบบัวนัที� 1 ตลุาคม 2546 ระบวุ่า เมื�อวนัที� 30 กนัยายน สํานกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้นําเสนอผลการวิจัย เรื�องพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
สงัคมของเดก็อาย ุ10-18 ปี โดยผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า เด็กทําคะแนนได้ตํ�าในเรื�องความคิด
สร้างสรรค์ รองลงมาคือ การควบคมุอารมณ์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ขณะที�การ
พฒันาการทางจริยธรรมพบวา่ ยิ�งโตยิ�งมีน้อยลง 

หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัที� 2 กรกฎาคม 2548 ระบวุ่า “สวนดสุิตโพล1 เปิดผล
สํารวจประชาชน "ความเชื�อมั�นการเมืองไทย” พบรัฐบาลขาลง ขณะที�ฝ่ายค้านความนิยมพุ่ง 
“นกัวิชาการ" แนะ “สริุยะ-สริุยา” ลาออกกู้ภาพพจน์...”  

หนงัสือพิมพ์มติชน ฉบบัวนัที� 3 กรกฎาคม 2548 ระบุว่า “เจ้าหน้าที�ประจําศนูย์เตือน
ภยัแห่งชาติ ฉายโปรเจ็คเตอร์การศึกษาวิจยั เกี�ยวกบัความเป็นไปได้ในการเกิดธรณีพิบตัิภยัใน
มหาสมทุรอินเดียและใกล้เคียงพื Dนที�ตา่งๆ เป็นตวัอย่าง และแสดงปรากฏการณ์ของคลื�นกระทบ
สูช่ายฝั�งทะเลตะวนัตกของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง...” 

จากตัวอย่างข้อความในหน้าหนังสือพิมพ์ทั Dงสามข้อความ ทําให้เห็นได้ว่า ถึงแม้
เรื�องราวที�ปรากฏในข้อความทั Dงสามจะแตกต่างกัน แต่สิ�งหนึ�งที�ข้อความทั Dงสามแสดงให้เห็น
ร่วมกันก็คือ บทบาทของ “การวิจยั”2 ที�มีต่อการอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคม ตั Dงแต่เรื�องเชิง
โครงสร้างอย่างเรื�องการเมือง จนถึงเรื� องสถานการณ์เกี�ยวกับพัฒนาการของเด็ก และการ
คาดการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการวิจยัดงักล่าวก็ไม่ได้จํากัดการอธิบายอยู่ภายใต้
บริบททางวิชาการเท่านั Dน หากยงัทําหน้าที�อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆต่อสาธารณชน (public) 
ผา่นหน้าหนงัสือพิมพ์รายวนั ดงันั Dน จงึอาจกลา่วได้วา่ การวิจยักําลงัทําหน้าที�อธิบายความรู้และ
ความจริงบางชดุให้เป็นที�ยอมรับในพื Dนที�สาธารณะ (public space) 

Longman Dictionary of Contemporary English (1987: 885) ระบวุ่า “การวิจยั” 
(research) หมายถึง “การศึกษาเรื�องใดเรื�องหนึ�งอย่างละเอียดและจริงจัง โดยมุ่งหมายที�จะ
เรียนรู้ข้อเท็จจริง (facts) และกฎเกณฑ์ที�เป็นเหตผุลในเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific laws) ใหม่ๆ 
รวมทั Dงเพื�อเป็นการทดสอบสิ�งที�คิด (testing ideas)” ทั Dงนี D การศกึษาดงักล่าวเป็นการนําไปสู่การ

                                                 
1 โพล (poll, opinion poll) คือการสาํรวจทศันคติ หรือความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ
และกระบวนการทางสถิติ (ธญัลกัษณ์ 2543) 
2 “การวจิยั” ในที�นี Dหมายรวมถึงการวิจยัเชิงสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน ที�เรียกวา่ “โพล” – ผู้ เขียน 
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สร้าง “ความรู้” และ “ความจริง” ชดุใหม่ๆขึ Dน (อทุยั ดลุยเกษม 2545, ฉัตรทิพย์ นาถสภุา 2548) 
โดยที�การสร้างความรู้และความจริงดงักลา่วต้องเกิดขึ Dนจากกระบวนการที�มีระเบียบวิธีที�เป็นเหตุ
เป็นผล และสามารถตรวจสอบได้ทกุขั Dนตอน (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธิh 2547)  

ในมิตทิางสงัคมศาสตร์นั Dน การวิจยัเกี�ยวเนื�องกบัการสร้างและการจดัการความสมัพนัธ์
ทางสงัคม (forming and managing social relationship) (Davidson and Tolich1999) 
รวมทั Dงเป็นการตอบคําถามต่อพฤติกรรมการแสวงหาของมนุษย์ ที�มีต่อปรากฏการณ์ต่างๆที�
มนุษย์ยงัไม่สามารถเข้าใจได้ (อุทยั ดลุยเกษม 2545) ดงันั Dน จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์ ก็คือกระบวนการสร้างความรู้และความจริงอนัเกี�ยวเนื�องกบัปรากฏการณ์ที�แสดง
ถึงความสัมพันธ์ทางสังคม เพื�อที�จะตอบคําถามของมนุษย์ที�มีต่อปรากฏการณ์นั Dนๆ ผ่าน
ระเบียบวิธีที�เป็นเหตเุป็นผลและสามารถตรวจสอบได้ 
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บทที� 1 
 

กระบวนทศัน์กับการวิจัย 
 
Patterson and Williams (1998) กล่าวว่า ปัญหาหนึ�งที�เกิดขึ Dนในการวิจยัก็คือ นกัวิจยั

มกัเริ�มกระบวนการวิจยัด้วยการคิด “วิธีวิทยา” (methodology) ซึ�งสิ�งนี Dสะท้อนให้เห็นวิธีคิดที�ว่า
วิธีวิทยาคือแก่นแกนของการวิจัย โดยที�นักวิจัยมักไม่ได้ให้ความสนใจกับ “กระบวนทัศน์” 
(paradigm) ที�วิธีวิทยานั Dนๆสมัพนัธ์อยู ่

คําว่า “กระบวนทศัน์” เป็นคําที�มาจากหนงัสือที�ชื�อว่า The Structure of Scientific 
Revolution ของ Thomas S. Kuhn (กิตตพิฒัน์ นนทปัทมะดลุย์ 2546; ชาย โพธิสิตา 2547; เสรี 
พงศ์พิศ 2547; Diesing 1991) โดยที�คํานี D “หมายถึง วิธีคิด วิธีปฏิบตัิ วิธีให้คณุคา่ ซึ�งตั Dงอยู่บน
ฐานการมองโลกความเป็นจริงแบบหนึ�ง บางคนแปลว่า ทศันะแม่บท เพราะเป็นทศันะพื Dนฐานที�
กําหนดวิธีคิด วิธีปฏิบตัิ วิธีให้คุณค่าและวิถีชีวิตทั Dงหมดของผู้คน” (เสรี พงศ์พิศ 2547: 14) 
กล่าวอีกนยัหนึ�ง กระบวนทศัน์ก็คือ โลกทศัน์ หรือปรัชญาในการให้ความหมายต่อสิ�งต่างๆ ที�
กํากบัวิธีการทําความเข้าใจสิ�งต่างๆอีกชั Dนหนึ�ง ดงันั Dน ในการวิจยั นกัวิจยัจึงสร้างวิธีวิจยัขึ Dนมา
บนฐานปรัชญา, โลกทศัน์ และความเชื�อที�นกัวิจยัมีต่อการทําความเข้าใจและการตีความโลก
และสรรพสิ�ง 

กระบวนทศัน์ในการวิจยัจึงหมายถึง ระบบความเชื�อที�จะชี Dนําว่า นกัวิจยัควรจะทํา “อะไร” และควร
ทํา “อยา่งไร” จึงจะบรรลสุิ�งที�เรียกวา่ความจริงหรือความรู้ได้ “อะไร” ในที�นี Dเกี�ยวข้องอย่างหลีกเลี�ยง
ไม่ได้กับคําถามว่า ธรรมชาติของโลก ธรรมชาติของความจริง/ความรู้ ที�นกัวิจัยต้องการนั Dนเป็น
อย่างไร ความจริง/ความรู้กับผู้ แสวงหามัน (คือนักวิจัย) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ส่วนที�ว่า 
“อย่างไร” นั Dน เกี�ยวข้องกับคําถามว่า นกัวิจัยจะเข้าถึงความจริงหรือความรู้ได้อย่างไร โดยนยันี D 
กระบวนทศัน์ในการวิจยัจึงมีความเชื�อมโยงกนัอยา่งใกล้ชิดกบัแนวทางการวิจยัและวิธีการวิจยั 

                    (ชาย โพธิสิตา 2547: 65) 
 
อย่างไรก็ดี เสมอชยั พูลสุวรรณ (2544) กล่าวว่า วฒันธรรมในการสร้างและแสวงหา

ความรู้และความจริงในโลกนี D ถกูครอบงําด้วยกระบวนทศัน์ “วิทยาศาสตร์”3 (science) ที�ถกูให้
ความหมายว่า เป็นวิธีการเพียงวิธีการเดียวที�สามารถเข้าถึงความรู้และความจริงได้อย่าง
เที�ยงตรง เนื�องเพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที�เป็นกลาง และปราศจากคา่นิยมทาง

                                                 
3 คําวา่ “วิทยาศาสตร์” ในที�นี Dหมายถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ที�มีกระบวนการเข้าถึงความรู้
และความจริงด้วยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (empirical) – ผู้ เขียน 
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สังคมกํากับ รวมทั Dงเป็นวิธีการที� เข้าถึงความรู้และความจริงด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์4 
(empirical evidence) ที�สามารถนําไปสู่ความจริงแบบสมับูรณ์ (absolute truth) และวิธีคิด
เช่นนี Dเองได้ส่งผลให้ความรู้และความจริงใดๆที�ไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์ 
(scientific method) เป็นความรู้และความจริงที�ไมอ่าจยอมรับได้ 

ถึงแม้กระบวนทศัน์ในแบบวิทยาศาสตร์ จะมีบทบาทนําในกระบวนการแสวงหาความรู้
และความจริง แตค่วามหมายของสิ�งที�เรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็กําลงัถกูท้าทาย ตั Dงคําถาม และถกู
นิยามใหม่ กล่าวคือ “วิทยาศาสตร์” สามารถนิยามได้ใน 2 ลักษณะ คือ “1) กิจกรรมเชิง
ประจักษ์ (empirical activities) ที�ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ (systematic) เพื�อที�จะก่อร่าง 
(constructing) ความรู้เกี�ยวกบัปรากฏการณ์ที�ศกึษา” (Brunner 1982; Nespor and Barylsk 
1991 อ้างใน Patterson and Williams 1998: 284) และ 2) “ความเห็นพ้องที�ตั Dงอยู่บนบรรทดั
ฐานทางปรัชญาร่วมกัน (normative philosophical commitments) ของชุมชนนกัวิชาการ” 
(Paterson and Williams 1998: 284) ซึ�งจากนิยามชุดนี D ทําให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์สามารถ
เป็นได้ทั Dงความรู้ที�ตั Dงอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ที�เป็นระบบอย่างที�เคยถูกนิยาม และเป็น 
“ความเห็นร่วม” ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ�ง และนิยามในลักษณะหลังนี Dเองที� กําลังบอกว่า 
กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริงสามารถมีได้มากกวา่หนึ�งแบบ ทั Dงนี Dเป็นเพราะ “ชมุชน
นักวิชาการ” มิได้มีเพียงชุมชนเดียว และ “บรรทัดฐานทางปรัชญา” ก็มิได้มีเพียงแบบเดียว 
เชน่กนั 

นอกจากนี D ความพยายามของวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ที�ต้องการเข้าถึงความรู้และจริง
แบบสมับรูณ์ก็กําลงัถกูตั Dงคําถามในแง่ที�ว่า ความรู้และความจริงในลกัษณะนี Dเป็นสิ�งที�มีอยู่จริง
และสามารถเข้าถึงได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ดี วิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถตอบคําถามนี Dได้ 
ดังนั Dน จึงอาจกล่าวได้ว่า สิ�งที�วิทยาศาสตร์ค้นพบ หรือความรู้และความจริงที�ถูกสร้างโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงความรู้และความจริงแบบสมัพทัธ์ (relative truth) ที�
สร้างขึ Dนจากการเชื�อมโยงหลักฐานเชิงประจักษ์ชุดใดชุดหนึ�ง ด้วยเหตุนี D วิทยาศาสตร์จึงไม่
สามารถเป็นอิสระจาก “หลกัฐาน” ได้ และมีสถานะเป็นเช่น “เรื�องเล่า” (narrative) แบบหนึ�ง
เทา่นั Dน (เสมอชยั พลูสวุรรณ 2544) 

อาจกลา่วได้ว่า กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริงบนฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์
ยงัคงมีข้อจํากัดบางประการในระดบัปรัชญาหรือโลกทศัน์ (world view) ที�กํากับสิ�งที�เรียกว่า
วิทยาศาสตร์อยู ่ดงันั Dน ในการทําการวิจยัซึ�งเป็นวิธีการในการสร้างความรู้และความจริง จะต้อง
คํานงึถึงข้อจํากดันี D โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการวิจยัทางด้านสงัคมศาสตร์ ทั Dงนี Dเป็นเพราะลกัษณะ 
                                                 
4 หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (empirical evidence) คือหลกัฐานหรือข้อมลูที�สามารถรับรู้และตรวจสอบได้ด้วย
ประสาทสมัผสั (sense data) – ผู้ เขียน 
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(characteristics) ของสังคมศาสตร์แตกต่างจากลักษณะของวิทยาศาสตร์ และมีการให้
ความหมายกับสิ�งที�เรียกว่าความรู้และความจริงต่างกัน กล่าวคือ วิทยาศาสตร์แสวงหาความ
จริงว่าด้วยเรื�องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (natural phenomena) ในขณะที�สังคมศาสตร์
แสวงหาความจริงว่าด้วยเรื�องปรากฏการณ์ทางสงัคม (social phenomena) (อุทยั ดลุยเกษม 
2545)  

ปรากฏการณ์ที�สงัเกตเห็นได้นั Dนอาจมีทั Dงปรากฏการณ์ที�เกิดขึ Dนโดยธรรมชาติ ได้แก่ ปรากฏการณ์
แผ่นดินไหว ปรากฏการณ์ภเูขาไฟระเบิด หรืออะไรในลกัษณะนี D ปรากฏการณ์ประเภทนี Dอาจเรียก
รวมๆวา่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ (Natural Phenomena) และผู้ ที�ตั Dงคําถามกบัปรากฏการณ์
จําพวกนี Dก็คือนกัวิจยัทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น นกัฟิสิกส์ 
นกัเคมี เป็นต้น แตย่งัมีปรากฏการณ์อีกประเภทหนึ�งที�เกิดขึ Dนตลอดเวลาเช่นกนั ได้แก่ ปรากฏการณ์
สงคราม ปรากฏการณ์การโยกย้ายของผู้ คน... ปรากฏการณ์จําพวกนี Dอาจเรียกรวมๆกันว่า
ปรากฏการณ์ทางสงัคม (Social Phenomena) ผู้ ที�สนใจตั Dงคําถามกบัปรากฏการณ์ประเภทนี Dได้แก่
นักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และสาขามนุษยศาสตร์ เช่น นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา นัก
รัฐศาสตร์ เป็นต้น นกัวิจยัเหลา่นี Dมีภมูิหลงัที�ทําให้ทศันะที�มีตอ่ปรากฏการณ์ไม่เหมือนกนั และการมี
กรอบแนวคิดการวิจยัก็อิงพื Dนฐานทางปรัชญาที�ตา่งกนั ด้วยเหตดุงันั Dนจึงทําให้วิธีวิทยาการวิจยัของ
นกัวิจยัเหลา่นี Dมีความแตกต่างกัน สาเหตสุําคญัประการหนึ�งที�ทําให้ทศันะต่อปรากฏการณ์เหลา่นี D
ต่างกันมาจากข้อเท็จจริงที�ว่า ปรากฏการณ์ทางสงัคมนั Dนมีมนุษย์เข้าไปเกี�ยวข้องด้วยในฐานะ
ผู้กระทํา (Actor) เพราะฉะนั Dนการแสดงออกซึ�งพฤติกรรมออกมาเป็นปรากฏการณ์นั Dน จึงต้อง
พิจารณาถึงธรรมชาติของความเป็นมนษุย์ด้วย 

               (อทุยั ดลุยเกษม 2545: 109) 
 

บนฐานวิธีคิดเช่นนี D Patterson and Williams (1998) ได้ยกตวัอย่างผ่านเรื�องระบบวิธี
คดิในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ แนวทางดั Dงเดิมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ยงัอิงอยู่กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ อาทิ ชีววิทยา โดยนกัวางแผนการจดัการทรัพยากรเชื�อว่า 
วิทยาศาสตร์สามารถจัดการกับความซับซ้อน (complex) ของความสัมพันธ์ของระบบทาง
ธรรมชาติได้ อย่างไรก็ดี ผู้ เขียนทั Dงสองเห็นว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั Dนไม่สามารถ
กระทําโดยวิทยาศาสตร์แตเ่พียงอย่างเดียวได้ ทั Dงนี Dเป็นเพราะกระบวนการจดัการดงักล่าวยงัผกู
โยงอยู่กับคนที�ใช้ทรัพยากรและนโยบายการอนุรักษ์ ทําให้การจัดการทรัพยากรนั Dนมิได้มีแค่
เพียงความซับซ้อนเท่านั Dน หากยงัเป็นเรื�องราวที� “ซับซ้อนและยุ่งเหยิง” (wicked) เพราะเรื�อง
ดงักล่าวไม่ได้จํากัดตวัเองอยู่ภายใต้บริบททางธรรมชาติเท่านั Dน หากแต่เป็นเรื�องที�อยู่ในระบบ
สงัคม (social system)  

ข้อโต้แย้งตอ่เรื�องวิทยาศาสตร์และประจกัษ์นิยมตามที�กล่าวมานั Dน เป็นข้อโต้แย้งที�อยู่
บนคําถามที�ว่า สังคมศาสตร์ควรจะรับเอาวิธีการแสวงหาความรู้และความจริงตามแบบ
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วิทยาศาสตร์หรือไม ่(ชาย โพธิสิตา 2547) ซึ�งในที�สดุแล้ว ยงัคงเป็นคําถามบนฐานการโต้แย้งใน
เรื�องวิธีวิทยา ไม่ใช่การตั Dงคําถามในเชิงกระบวนทศัน์ ดงันั Dน ก่อนที�จะเริ�มกระบวนการแสวงหา
ความรู้และความจริง นกัวิจยัจงึต้องพิจารณาคําถามในเชิงกระบวนทศัน์เป็นเบื Dองต้น  

กิตติพฒัน์ นนทปัทมะดลุย์ (2546) และ Guba 1990 อ้างใน ชาย โพธิสิตา (2547) 
กล่าวว่า คําถามในเชิงกระบวนทศัน์นั Dนมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) คําถามทางภววิทยา 
(Ontological Question) 2) คําถามทางญาณวิทยา (Epistemology Question) และ 3) คําถาม
ทางวิธีวิทยา (Methodological Question) ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี D 

1. Ontological Question เป็นคําถามว่าด้วยเรื�อง “ภววิทยา” (Ontology) ซึ�งหมายถึง
ธรรมชาติของสิ�งที�เรียกว่าความรู้และความจริง คําถามทางภววิทยาจึงเป็นคําถาม
ที�วา่ นกัวิจยั “นิยาม” ว่าความรู้/ความจริงคืออะไร และธรรมชาติของความรู้/ความ
จริงเป็นอยา่งไร ความเชื�อหรือนิยามเหล่านี Dจะส่งผลไปถึงความสมัพนัธ์ของนกัวิจยั
กบัความรู้/ความจริงที�นกัวิจยัแสวงหา 

2. Epistemological Question เ ป็นคําถามว่าด้วยเรื� อง “ญาณวิทยา” 
(Epistemology) ซึ�งหมายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้แสวงหาความรู้/ความจริงกับ
สิ�งที�ถกูรู้ (the known) คําถามทางญาณวิทยาจึงเป็นคําถามที�ว่า เรารู้สิ�งที�เรารู้ได้
อย่างไร (How we know what we know?) ความสมัพนัธ์ระหว่างเรา (นกัวิจยั) กบั
สิ�งที�เราแสวงหาเป็นไปในลกัษณะใด กล่าวคือ “ตวัตน” ของนกัวิจยัปรากฏอยู่ในสิ�ง
ที�เรียกวา่ความรู้/ความจริง หรือวา่นกัวิจยัเป็นอิสระจากความรู้/ความจริงที�แสวงหา 

3. Methodological Question เป็นคําถามว่าด้วยเรื�อง “วิธีวิทยา” (Methodology) ซึ�ง
หมายถึงวิธีการในการได้มาซึ�งความรู้/ความจริง คําถามในทางวิธีวิทยาจึงเป็น
คําถามที�ว่า นักวิจัยใช้วิธีการใดในการเข้าถึงความรู้/ความจริง โดยนัยยะของ
ประเด็นทางวิธีวิทยาก็คือ วิธีการเข้าถึงความรู้/ความจริงนั Dนขึ Dนอยู่กับว่า นักวิจัย
นิยามว่าความรู้/ความจริงคืออะไร และธรรมชาติของความรู้/ความจริงเป็นอย่างไร 
รวมทั Dงนักวิจัยกําหนดความสัมพันธ์กับความรู้/ความจริงที�ต้องการแสวงหา ใน
ลกัษณะใด  กลา่วอีกทางหนึ�งก็คือ วิธีวิทยาถกูกําหนดโดยภววิทยาและญาณวิทยา 
นั�นเอง 

                 
ดงันั Dน สิ�งสําคัญในการวิจัยเพื�อแสวงหาความรู้และความจริงนั Dน ก็คือการทําความ

เข้าใจเรื�องกระบวนทศัน์ ซึ�งก็คือการทําความเข้าใจว่า ความรู้และความจริงถูกผลิตขึ Dนมาบน
ฐานโลกทัศน์และปรัชญาชุดใดได้บ้าง และปรัชญาแต่ละชุดได้สร้างวิธีวิทยาใดขึ Dน และผลิต
ความรู้และความจริงในลกัษณะใดออกมา ดงัเช่นที� อทุยั ดลุยเกษม (2545: 43) กล่าวไว้ว่า การ
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คิดเรื�องระเบียบวิธีวิจัย (methodology) นั Dนไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ว่าจะใช้วิธีใดในการวิจัย 
หากแต ่“หมายถึง ปรัชญาของกระบวนการทําวิจยั (philosophy of research process) เลย
ทีเดียว ซึ�งกินความถึง ฐานคติ (assumptions) และระบบคณุคา่ (values) ที�นํามาใช้ในการทํา
วิจยั ตลอดถึงเกณฑ์หรือแนวคิดที�นกัวิจยันํามาใช้ในการคิดรวมข้อมลูที�เก็บได้เพื�อหาข้อสรุปอีก
ด้วย...”  
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บทที� 2 
 

กระบวนทศัน์ของการแสวงหาความรู้ 
 
 กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2546) กล่าวว่า กระบวนทัศน์ที�เป็นรากฐานของการ
แสวงหาความรู้มีอยู่ด้วยกัน 4 ชุด คือ ปฏิฐานนิยม (Positivism), ปฏิฐานนิยมยุคหลงั (Post-
positivism), ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) และกระบวนทศัน์กําหนดสร้าง (Constructivism) 
อย่างไรก็ดี วิธีคิดอีกชดุหนึ�งที�มีอิทธิพลตอ่เรื�องความรู้และความจริงในศตวรรษที� 20 นี D ก็คือ วิธี
คิดแบบหลงัสมยัใหม่นิยม (Post-modernism) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2544; ชาย โพธิสิตา 
2547)  
 
ปฏิฐานนิยม (Positivism) 

Davidson and Tolich (1999: 26) กล่าวว่า กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม “มอง
สังคมศาสตร์ในฐานะที�เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ที�มาจากการสังเกตข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เพื�อที�จะนําไปสู่การค้นพบและยืนยนักฏทั�วไปที�สามารถใช้ทํานายพฤติกรรมมนษุย์” กล่าวคือ 
กระบวนทศัน์ชดุนี Dอธิบายวา่ การทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคม ควรตั Dงอยู่บนวิธีการของ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ5 ที�สามารถพิสูจน์ด้วยหลักฐานที�สามารถตรวจสอบและชี Dวัดได้ (กิตติ
พัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 2547) โดยที�กระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานมาจากปรัชญาแบบ 
“ประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะ” (logical empiricism)     

Diesing (1991) กล่าวว่า ปรัชญาประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะเป็นสํานกัคิดที�มีอิทธิพลสูง
ที�สดุของศตวรรษที� 20 จนกระทั�งถึงปีคริสตศกัราช 1965 โดยในช่วงทศวรรษที� 1950 ซึ�งเป็นช่วง
ที�สํานกัคดินี Dรุ่งเรืองที�สดุนั Dน ประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะถกูให้ความหมายในฐานะที�เป็นปรัชญาของ
ความรู้โดยตวัของมนัเอง และนิยามของการแสวงหาความรู้ภายใต้ปรัชญาชดุนี Dก็คือ การเข้าถึง
ความรู้ผกูตดิอยูก่บัหลกัฐานที�ผู้สร้างความรู้นั Dนๆประสบ (self-evident)  

ประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะ เกิดขึ Dนเพราะนกัปรัชญาของความรู้ในยคุนั Dนต้องการที�จะแยก
สิ�งที�เรียกว่า “ความรู้” (Science) ซึ�ง ณ ขณะนั Dนคือ ฟิสิกส์ (Physics) ออกจาก “อภิปรัชญา” 
(Metaphysics) โดยนกัปรัชญาเหล่านั Dนให้ความหมายอภิปรัชญาว่าเป็น “ความเป็นจริงที�อยู่
เหนือสิ�งที�ปรากฏ” (reality beyond appearance) (Diesing 1991: 4) ส่วนความรู้นั Dนคือ “ความ
เป็นจริงที�อยู่บนฐานประสบการณ์ที�พบเห็นและสัมผัสได้” (empirical) ดงันั Dน ในการเข้าถึง
                                                 
5 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) หมายถึงวิทยาศาสตร์ที�เป็นศาสตร์พื Dนฐาน (fundamental) ที�เกิด
จากการสรุปกฎเกณฑ์จากธรรมชาติ อาทิ ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา – ผู้ เขียน 
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ความรู้และความจริง ซึ�งนักปรัชญาประจักษ์นิยมเชิงตรรกะเรียกว่า “ความจริงที�ไม่แปรผัน” 
(Truth) หรือ “ความรู้ที�สมบูรณ์แบบ” (the Perfect Knowledge) นั Dน จะต้องกระทําผ่าน
หลกัฐานและเหตกุารณ์ที�สามารถพิสจูน์ว่าถกูได้ (testable and verifiable) กล่าวอีกนยัหนึ�งก็
คือ ความรู้และความจริงภายใต้ปรัชญาประจักษ์นิยมเชิงตรรกะจะต้องมาจากประสบการณ์ 
เพราะประสบการณ์จากการพบเห็นและสมัผสัจะเป็นสิ�งที�ระบ ุ(identify) ว่าสิ�งใดจริง และสิ�งใด
ไม่จริง และประสบการณ์จะเกิดขึ Dนได้ก็ต้องอาศยัข้อมลูจากการสงัเกต (observation report) ที�
ประกอบไปด้วยหลกัฐานที�สามารถรับรู้ด้วยประสาทสมัผสั (sense data) หรือหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ (empirical data) นั�นเอง 

ตวัอย่างหนึ�งของการสร้างความรู้และความจริงในแบบประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะ ก็คือ 
หากนกัวิจยัเฝ้าสงัเกตห่านที�ว่ายนํ Dาอยู่ในสระในช่วงระยะเวลาหนึ�ง และพบว่าห่านทกุตวัมีสีดํา 
นกัวิจยัก็จะสร้างกฎเกณฑ์ทั�วไปด้วยการอุปนยั (induction) หรือการสรุปเป็นทฤษฎีจากข้อมูล
เชิงประจกัษ์ว่า ห่านเป็นสตัว์ที�มีสีดํา และหากหลงัจากสร้างกฎเกณฑ์นี Dขึ Dน แล้วมีการพบเห็น
สิ�งมีชีวิตที�มีลกัษณะเดียวกบัหา่น แตมี่สีอื�น สิ�งมีชีวิตนั Dนก็จะไม่ถกูเรียกว่าห่าน เพราะห่านต้องมี
สีดํา ดงันั Dน จะเห็นได้ว่า การให้ความหมายของความรู้และความจริงบนฐานข้อมลูเชิงประจกัษ์
หรือเชิงประสบการณ์เช่นนี D สะท้อนให้เห็นว่า สํานักคิดประจักษ์เชิงนิยมเชิงตรรกะมอง
กระบวนการเข้าถึงความรู้และความจริงผ่าน “โลกวตัถ”ุ เพราะหากไม่ใช่วตัถุ ก็คงไม่เกิดข้อมูล
ในลักษณะที�สามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสได้ ดังนั Dน โลกวัตถุจึงเป็นแหล่งกําเนิดของ
ประสบการณ์ในแบบประจกัษ์นิยม 

(ภายใต้ปรัชญาประจักษ์นิยมเชิงตรรกะ) มนษุย์เรารับรู้ทุกอย่างได้ด้วยการรับรู้ผ่านโลกของวตัถ ุ
แล้วสร้างเป็นความรู้ เป็นประสบการณ์ขึ Dนมา หากไมม่ีโลกของวตัถมุารองรับ ความรู้และการอ้างว่า
รู้ก็จะไม่เกิดขึ Dนและไม่เป็นที�ยอมรับ ตวัอย่างเช่น มนษุย์จะไม่มีความรู้เกี�ยวกบัสิ�งที�เรียกว่า “โต๊ะ” 
จนกวา่จะได้มีโอกาสเห็นหรือสมัผสัสิ�งที�เรียกวา่ “โต๊ะ”... จากนั Dนภาพหรือความรู้ของโต๊ะ เช่นมีสี�ขา 
มีพื Dนเรียบวางอยู่บนขาทั Dงสี� จะถูกบนัทึกไว้ในประสบการณ์ของมนษุย์ เมื�อมีโอกาสเห็นหรือสมัผสั
วตัถุที�มีรูปร่างลกัษณะดงักลา่วอีก ประสบการณ์จะบอกได้ว่านั�นคือ “โต๊ะ” แต่ถ้าหากไม่มีโต๊ะมา
ก่อน (โลกของวตัถุ) ประสบการณ์เรื�องโต๊ะ (โลกของจิตใจ, ความรู้สึกนึกคิด) ของมนุษย์ ก็จะไม่
เกิดขึ Dน 

                (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2544: 37) 
 
การให้ความสําคญักับโลกวตัถุและประสบการณ์เชิงประจักษ์เช่นนี D ทําให้นักปรัชญา

ประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะเห็นว่า ผู้ศกึษากบัสิ�งที�ศกึษาเป็นสองสิ�งที�แยกกนัอย่างเด็ดขาด ผู้ศกึษา
ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือสิ�งที�ศึกษา เพราะข้อมูลและประสบการณ์เชิงประจกัษ์ดงักล่าวทําหน้าที�
ยืนยนัตวัเอง (facts speak for themselves) (อ้างแล้ว) และวิธีคิดเช่นนี Dเอง ที�ทําให้นกัคิดสํานกั
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นี Dกล่าวว่า วิธีการเข้าถึงความรู้และความจริงของประจักษ์นิยมเชิงตรรกะ เป็นวิธีการแบบ
วิทยาศาสตร์ (scientific inquiry) ในความหมายที�ว่า สิ�งที�ถกูศกึษาเป็นอิสระจากผู้ศกึษาอย่าง
สมบรูณ์  

ดงันั Dน จะเห็นได้ว่า “ภววิทยา” ของปฏิฐานนิยมก็คือ การอธิบายว่า ความรู้และความ
จริงนั Dนดํารงอยู่ ณ ที�ใดที�หนึ�ง (The truth is out there.) รอเวลาที�มนษุย์จะไปค้นพบ รวมทั Dง
ความรู้และความจริงชดุนี Dยงัมีลกัษณะที�ตรวจสอบและชี Dวดัได้ด้วยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ดงันั Dน 
“ญาณวิทยา” ของปฏิฐานนิยมจึงเป็นไปในลกัษณะที�ว่า ผู้ แสวงหาความรู้และสิ�งที�เป็นความรู้
แยกขาดออกจากกัน ผู้ แสวงหาความรู้ไม่มีอิทธิพลเหนือความรู้ เพราะความรู้เชิงประจักษ์
สามารถยืนยนัตวัเองได้ กล่าวอีกนยัหนึ�งก็คือ ความรู้และความจริงของปฏิฐานนิยมมีลกัษณะ 
“วตัถวิุสยั” (objective) 
 
ปฏิฐานนิยมยุคหลัง (Post-positivism)  

กระบวนทศัน์ปฏิฐานนิยมยุคหลงัได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก “ทฤษฎีควอนตมั
ฟิสิกส์” (Quantum Physics) และ “ทฤษฎีไร้ระเบียบ” (Chaos Theory) ที�กล่าวว่า ทกุสิ�งตา่ง
เชื�อมโยงสมัพนัธ์กนั และด้วยความเชื�อมโยงนี Dเองได้ส่งผลให้การเปลี�ยนแปลง ณ จดุใดจดุหนึ�ง 
ส่งผลกระทบต่อองค์รวม ดงันั Dน โลกวตัถุจึงไม่ได้แยกโดยเด็ดขาดจากโลกทางสงัคม (Fischer 
1998) 

นอกจากนี D ปฏิฐานนิยมยคุหลงัยงัเห็นวา่ มนษุย์มีข้อจํากดัในการเข้าถึงความจริง วิธีคิด
ดงักล่าวเป็นผลมาจากวิธีคิดของ คาร์ล พอปเปอร์ (Karl Popper) ผู้ซึ�งจดัว่าเป็นนกัคิดของ
สํานกัประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะในช่วงปลาย พอปเปอร์ได้ชี Dให้เห็นถึงข้อจํากดัของ “การพิสจูน์ว่า
ถกู” (verification) (Diesing 1991) ตวัอย่างเช่น การพิสจูน์สมมติฐาน (หรือสิ�งที�เข้าใจว่าเป็น 
“ความจริง”) ที�วา่หา่นทกุตวัมีสีดําเป็นเรื�องที�เป็นไปไม่ได้ เพราะเราคงไม่สามารถตามหาห่านทกุ
ตัวในโลกมาเพื�อพิสูจน์สมมติฐานนี D วิธีคิดดังกล่าวสะท้อนตําแหน่งแห่งที�ในทางปรัชญา 
(philosophical position) ของพอปเปอร์ กล่าวคือ ในขณะที�นกัคิดประจกัษ์นิยมเชิงตรรกะ
กระแสหลกัเห็นว่ามนษุย์สามารถเข้าถึง “ความจริงที�ไม่แปรผนั” (Truth) ได้นั Dน พอปเปอร์กลบั
เห็นวา่ ถึงแม้ความจริงและความรู้จะมีอยู ่แตม่นษุย์ไม่มีทางเข้าถึง หรือพิสจูน์ความจริงเช่นที�ว่า
นั Dนได้ สิ�งที�มนษุย์เห็นนั Dนเป็นเพียง “ส่วนหนึ�ง” ของความจริง ดงันั Dน สิ�งที�มนษุย์สามารถทําได้ก็
คือ “พิสูจน์ว่า (สิ�งใด) ผิด” (falsify) เช่น เมื�อเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าห่านทุกตวัมีสีดํา แต่เรา
สามารถทําให้เห็นว่าสมมติฐานที�ว่าห่านทุกตวัมีสีดําเป็นเรื�องผิด ด้วยการแสดงให้เห็นว่าห่าน
บางตวัมีสีอื�น (ซึ�งก็คือ “ส่วนหนึ�ง” ของความจริงเรื�องห่าน) แตถ้่าหากยงัไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่า
หา่นไมไ่ด้มีสีดําทกุตวั สมมตฐิานที�วา่หา่นมีสีดําทกุตวัก็ยงัคงใช้ได้ 
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คําอธิบายดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วิธีการเข้าถึงความรู้และความจริงแบบอปุนยัและ
การมุง่พิสจูน์วา่ถกูนั Dน ไมมี่ที�วา่งให้กบัความผิดพลาด แตใ่นความเป็นจริงนั Dน 

เรามกัพบเรื�องของความผิดพลาดของคําอธิบายอยูเ่สมอๆ ที�เป็นเช่นนี Dสว่นหนึ�งเป็นเพราะวา่ เมื�อเรา
เริ�มต้นศกึษาเรื�องใดก็ตาม เรามิได้เริ�มต้นจากความวา่งเปลา่... แต่เราเริ�มต้นจากกรอบความคิดชุด
หนึ�งเสมอ และสิ�งนี Dเองเป็นต้นเหตขุองความผิดพลาดอยา่งสาํคญั ฉะนั Dน การหาความผิดพลาดของ
การอธิบายจึงต้องใช้วิธีพิสจูน์ว่าคําอธิบายนั Dนผิด คือนําคําอธิบายดงักล่าวไปปรับใช้กับโลกแห่ง
ความเป็นจริง หากไมเ่ป็นไปตามคําอธิบาย ก็ทําให้รู้ได้วา่ คําอธิบายดงักลา่วผิดพลาด 

                (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2544: 45) 
 
ดงันั Dน วิธีการเข้าถึงความรู้และความจริงของพอปเปอร์จึงเป็นวิธีการแบบ “นิรนัย” 

(deduction) นั�นคือ เริ�มต้นจากคําอธิบายชุดหนึ�งซึ�งอาจเป็นกรอบความคิดหรือทฤษฎี แล้วจึง
นําคําอธิบายนั Dนๆไปพิสูจน์กับโลกที�เป็นจริง และหากการพิสูจน์พบว่าโลกไม่เป็นไปตาม
คําอธิบาย ก็จะยกเลิกคําอธิบายนั Dน อย่างไรก็ดี ถึงแม้พอปเปอร์จะให้ความสําคญักบัการพิสจูน์
ว่าผิด แตใ่นกระบวนการพิสูจน์นั Dนก็ยงัคงต้องอาศยัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และผู้พิสจูน์ก็ยงัคงแยก
ขาดจากสิ�งที�พิสจูน์ วิธีคิดของพอปเปอร์จึงยงัคงอยู่ในบริบทของปรัชญาสํานกัประจกัษ์นิยมเชิง
ตรรกะ 

 ดงันั Dน “ภววิทยา” ของปฏิฐานนิยมยุคหลัง จึงเป็นไปในลกัษณะที�ว่า “โลกแห่งความ
เป็นจริงมีอยู่แน่นอน ทว่ามนษุย์ไม่อาจเข้าถึงความจริงสูงสดุได้ ความเป็นจริงจึงดํารงอยู่เท่าที�
การตรวจสอบวดัผลของมนษุย์ จะดําเนินการให้ได้ใกล้เคียงกบัภาวะความเป็นจริงมากที�สดุ...” 
(กิตติพฒัน์ นนทปัทมะดลุย์ 2546: 29) และในส่วนของ “ญาณวิทยา” นั Dน สิ�งที�เป็นความรู้และ
ความจริงนั Dนสมัพนัธ์กบัมนษุย์ผู้แสวงหาความจริง ทั Dงนี Dเป็นเพราะความรู้และความจริงนั Dนๆถูก
สร้างขึ Dนมาภายใต้ขอบข่ายที�มนุษย์จะสามารถเข้าถึงได้ ถึงแม้ว่าสิ�งเหล่านั Dนจะยังคงต้อง
ตรวจสอบและชี Dวดัด้วยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ก็ตาม หรืออาจกล่าวได้ว่า ความรู้และความจริงมี
ลกัษณะวตัถวิุสยัที�อยูภ่ายใต้ข้อจํากดัของมนษุย์ 
 
ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) 
 กาญจนา แก้วเทพ (2541) กล่าวว่า ทฤษฎีวิพากษ์เกิดขึ Dนมาในศตวรรษที� 19 โดยมี
รากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) ของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl 
Marx) โดยที�ในปัจจบุนันั Dน ทฤษฎีวิพากษ์หมายถึงการศกึษางานของคาร์ล มาร์กซ์ (กิตติพฒัน์ 
นนทปัทมะดลุย์ 2546) 
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คาร์ล มาร์กซ์ (1818-1883) เป็นชาวเยอรมัน และเป็นผู้ สถาปนาวิธีคิดแบบ “คอม
มิวนิสม์” (Communism) ขึ Dนบนฐานหลกัการ “วตัถุนิยมประวตัิศาสตร์วิภาษวิธี” (Dialectical 
Historical Materialism) ที� 

1. มองว่ามนุษย์ธรรมดาเป็นผู้ สร้างประวัติศาสตร์ ท่ามกลางการต่อสู้ ทางชนชั Dน
ระหว่างผู้กดขี�กับผู้ถูกกดขี� และเราจําเป็นต้องเข้าใจประวตัิศาสตร์เพื�อเข้าใจโลก
ปัจจบุนั 

2. มองว่าถึงแม้มนุษย์สามัญเป็นผู้ สร้างประวัติศาสตร์ แต่เขาไม่มีโอกาสที�จะเลือก
สถานการณ์ภายนอกที�ดํารงอยู่ได้ เพราะสถานการณ์ดงักล่าวขึ Dนอยู่กบัสิ�งที�เกิดขึ Dน
ในอดีตและสภาพความเป็นจริงในโลกแหง่วตัถ ุดงันั Dน การเปลี�ยนแปลงสงัคมขึ Dนอยู่
กบัทั Dงอตัวิสยั และภววิสยัเสมอ 

3. มองว่าลกัษณะการเลี Dยงชีพของมนุษย์ยุคใดยคุหนึ�ง หรือที�เรียกว่า “ความสมัพนัธ์
ทางการผลิต และพลงัการผลิต” เป็นสิ�งหลกัที�กําหนดความเป็นอยูข่องมนษุย์... 

4. มองว่าถ้าเราจะเข้าใจโลกเราได้ เราต้องมองโลกด้วย “วิภาษวิธี” (dialectic) คือ
ต้องมองภาพรวมของโลก ต้องหาความขัดแย้งในภาพรวมดงักล่าว และเมื�อหา
ความขดัแย้งดงักลา่วได้ จะค้นพบสิ�งที�ผลกัดนัให้สงัคมเปลี�ยนแปลง... 

                   (ใจ อึ�งภากรณ์ และคณะ 2543: 8-9) 
 

ดงันั Dน ลกัษณะสําคญัของทฤษฎีวิพากษ์ก็คือ 
1. ปฏิเสธความคิดที�ว่า ความรู้และความจริง แยกขาดจากระบบคุณค่า (set of 

values) และตัวตนของผู้ แสวงหาความรู้และความจริงนั Dน ซึ�งนัยหนึ�งก็คือการ
ปฏิเสธวิธีคดิแบบปฏิฐานนิยมที�แยกตวัผู้แสวงหาออกจากความรู้และความจริง 

2. เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริง ไม่ใช่ตวัความรู้และความจริงนั Dนๆ 
แต่คือการนําความรู้และความจริงที�ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างการ
เปลี�ยนแปลง 

             (กาญจนา แก้วเทพ 2541; กิตตพิฒัน์ นนทปัทมะดลุย์ 2546) 
 
นอกจากนี D ทฤษฎีวิพากษ์ยงัมีลกัษณะของสํานกัคิด “ปฏิบตัินิยม” (pragmatism) ที�ให้

ความหมายของ “ความรู้” วา่เป็น “กระบวนการ” แสวงหาความจริง ดงันั Dน จดุมุ่งเน้นจึงไม่ได้อยู่
ที�ผลลพัธ์แบบตายตวั แตอ่ยู่ที�องค์ประกอบตา่งๆ อาทิ วิธีการ, การปรับเปลี�ยน ฯลฯ ที�เกิดขึ Dนใน
กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง (Diesing 1991)  
 



 13

กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริงดงักล่าวเริ�มต้นที�การตั Dงคําถาม หรือมองไปที�
ปัญหาที�เกิดขึ Dน แล้วจึงสร้างกระบวนการที�นําไปสู่การตอบคําถาม หรือแก้ปัญหานั Dนๆ และ
ปัญหาในความหมายนี D ก็ไม่ใช่ปัญหาหรือคําถามในเชิงปรัชญา หากเป็นปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ
(practical problem) เช่น ทําอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อ  เป็นต้น และสิ�งที�สํานกัคิดนี Dให้
ความสําคญัอีกประการหนึ�งก็คือ ในกระบวนการแก้ปัญหานั Dน จะเกิดปัญหาหรือคําถามอื�นๆขึ Dน 
เช่น ในการหาคําตอบเพื�อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ นักวิจัยจะพบกับคําถามระหว่างทาง อาทิ 
ความสมัพนัธ์ระว่างเงินตราที�หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกบัปรากฏการณ์เงินเฟ้อคืออะไร, มี
ปัจจัยอะไรบ้างที�นําไปสู่ปรากฏการณ์เงินเฟ้อ ฯลฯ ดงันี Dแล้ว ผลลพัธ์ของคําถามแรกก็จะเป็น
พื Dนฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสําหรับการตอบคําถามใหม่ที�เกิดขึ Dน กล่าวอีกนยัหนึ�งก็คือ การ
เกิดขึ Dนของคําถามใหม่ก็คือการสะท้อนวิธีการในการตอบคําถามแรก (self-reflective) ว่าในการ
ตอบคําถามหรือแสวงหาความรู้ใดๆนั Dน ไม่มีกระบวนการใดหรือคําตอบใดที�สามารถเรียกได้ว่า
เป็นที�สดุหรือสิ Dนสดุ  

ด้วยเหตนีุ D วิธีคิดของสํานกัปฏิบตัินิยมจึงเป็นวิธีคิดที�ตั Dงคําถามตอ่กระบวนการแสวงหา
ความรู้และความจริงของตวัเอง ทั Dงนี Dนกัคิดของสํานกัคิดนี Dเชื�อว่า กระบวนการแสวงหาความรู้
ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาคําตอบแบบเบ็ดเสร็จ หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที�นําไปสู่การ
แก้ปัญหาในเชิงปฏิบตัใิห้ดียิ�งขึ Dน และเพื�อนําไปสูก่ารแก้ปัญหาในสงัคมที�กําลงัเปลี�ยนแปลงและ
ซับซ้อนยิ�งขึ Dนดังนั Dน “ความรู้” ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึงหมายถึง “การเรียนรู้เพื�อที�จะรู้” 
(Shapere 1984 อ้างใน Diesing: 75 1991) อนัจะนําไปสู่ “การคิด” วิธีการแก้ปัญหาที�ดียิ�งขึ Dน 
และนกัคิดปฏิบตัินิยมก็ไม่ตดัสินสิ�งที�ตนค้นพบต่อคําถามหรือปัญหาหนึ�งๆว่า “ถูก” หรือ “ผิด” 
แต่จะเรียกสิ�งนั Dนว่า “ความจริงชั�วขณะ” (temporary truth) ทั Dงนี Dก็เพราะเมื�อเวลาผ่านไปและ
สงัคมเปลี�ยนไป คําตอบที�เกิดขึ Dน ณ เวลาหนึ�ง ก็จะล้าสมยัและไม่ใช่คําตอบสําหรับเวลาใหม่ที�
ตามมา 

กระบวนการตอบคําถามหรือแก้ปัญหาที� สําคัญของสํานักคิดปฏิบัตินิยม เป็น
กระบวนการที�ตั Dงอยู่บน “การไม่เห็นพ้องร่วมกัน” (disagreement) หรือที�เรียกว่า Dialectic 
Inquiry (อ้างแล้ว: 98) หรือ “กระบวนการเข้าถึงความรู้แบบวิภาษวิธี” โดยวิธีการเช่นนี D เป็น
วิธีการที�ให้นกัวิจยั 2 กลุม่ ศกึษาในสิ�งเดียวกนั จากนั Dนจึงให้ทั Dงสองวิจารณ์ซึ�งกนัและกนั วิธีการ
นี Dจะทําให้ทั Dงสองกลุ่มได้มองเห็น “ตําแหน่งแห่งที� ในเชิงญาณวิทยา” (epistemological 
position) ของตน กล่าวคือ ทั Dงสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที�กํากับกระบวนการ
แสวงหาความรู้ รวมทั Dงมองเห็นข้อจํากัด และจิตสํานึกที�ผิดพลาด (false consciousness) ใน
วิธีการของตน กระบวนการเชน่นี Dจงึไมมี่จดุสิ Dนสดุ (endpoint) หากเป็นการเรียนรู้กระบวนการใน
การแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาคําตอบให้ดียิ�งๆขึ Dนไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี Dเอง ที�ทําให้นกัคิดสํานกั
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ปฏิบตัินิยมและทฤษฎีวิพากษ์เห็นว่า กระบวนการเข้าถึงความรู้นั Dนไม่สามารถแยกขาดจากตวั
นกัวิจยัและบริบททางสงัคม และเรียกวิธีคิดของประจกัษ์นิยมที�แยกนกัวิจยัออกจากสิ�งที�ศกึษา
วา่ “ทฤษฎีผู้ เฝ้ามอง” (Spectator Theory) 

ดงันั Dน “ภววิทยา” ของทฤษฎีวิพากษ์จึงเป็นภววิทยาที�เห็นว่า ความรู้และความจริงนั Dน
ไม่ได้ไร้เดียงสา (naïve) (กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 2546) แต่มีลักษณะ “อัตวิสัย” 
(subjective) ซึ�งหมายถึงวา่ ความรู้และความจริงไมไ่ด้ปลอดจากระบบคณุคา่ที�ผู้แสวงหาเชื�อถือ 
ดงันั Dน “ญาณวิทยา” ของทฤษฎีวิพากษ์จึงเป็นญาณวิทยาที�ยืนอยู่บนความเชื�อที�ว่า ภาวะของผู้
แสวงหาความรู้และความจริงสง่ผลตอ่ความรู้และความจริงนั Dนๆ 
 
กระบวนทัศน์การกาํหนดสร้าง (Constructivism) 
 Heylighen (1997) กล่าวว่า กระบวนทศัน์การกําหนดสร้างไม่เชื�อว่าความรู้และความ
จริงมีอยู่และรอคอยผู้ ค้นพบ แตค่วามรู้และความจริงเป็นสิ�งที� “ถกูสร้าง” (constructed) ขึ Dนมา
ภายใต้บริบททางสงัคมและวฒันธรรมที�ผู้สร้างความรู้ และตวัความรู้และความจริงนั Dนๆสงักดัอยู ่
(ชาย โพธิสิตา 2547) ดงันั Dนความรู้และความจริงจงึมีลกัษณะเป็น “อตัวิสยั” (subjective) 

กระบวนทศัน์การกําหนดสร้างเชื�อวา่ไมม่ีความจริงเชิงวตัถวุิสยัหรือเชิงปรนยั ความเป็นจริงที�มกัมอง
ว่าเป็นวตัถวุิสยัหรือปรนยั แท้ที�จริงก็เป็นอตัวิสยัชุดหนึ�งเท่านั Dน บคุคลแต่ละคนสร้างความเป็นจริง
ของเขาและเธอชดุหนึ�งขึ Dนมา ซึ�งความเป็นจริงดงักลา่วจะสะท้อนออกมาจากทศันะที�บคุคลนั Dนมีต่อ
โลกและความสมัพนัธ์ของเขาและเธอกบับคุคลอื�นๆ ความเป็นจริงจึงเป็นสิ�งที�สามารถกําหนดสร้าง
ขึ Dนได้อยา่งหลากหลายวิธี... การพยายาทําความเข้าใจกบัเหตผุลที�หลากหลายของการกําหนดสร้าง
ความจริงนั Dน... คือการทําความเข้าใจทศันะการมองโลกด้วยมมุมองเช่นเดียวกนักบับคุคลที�มีความ
เกี�ยวข้องกบัสถานการณ์นั Dน หรือที�เรียกว่าเป็นการมองแบบ “คนใน”... ดงันั Dน แทนที�จะมีระยะห่าง
ไกลระหวา่งผู้ศกึษาและประชากรในการศกึษา และแทนที�จะอธิบายความหมายจากกระบวนการที�
เป็นคนนอกที�สามารถสงัเกตอย่างวตัถุวิสยัได้ นกัวิจัยจะพยายามสร้างความรู้ผ่านการทําความ
เข้าใจในเชิงการตีความหมายโลกและประสบการณ์ภายในของบคุคล... 

                                  (กิตตพิฒัน์ นนทปัทมะดลุย์ 2546: 35) 
 

กระบวนทัศน์การกําหนดสร้างมีรากฐานทางปรัชญามาจาก “ศาสตร์การตีความ” 
(Hermeneutics) ซึ�งเป็นสาขาหนึ�งของความรู้ที�เกี�ยวเนื�องกับการตีความ “ตัวบท” (text) 
Diesing (1991) กล่าวว่า ในช่วงเริ�มแรกของศาสตร์การตีความนั Dน นกัปรัชญาการตีความ 
(hermeneutic philosophers) มุ่งเน้นที�การตีความพระคมัภีร์ไบเบิ Dล (the Bible) แตเ่มื�อเวลา
ผ่านไป ศาสตร์นี Dได้ขยายไปสู่การตีความตัวบทอื�นๆ อาทิ ตํานาน, กฎหมาย, บทละครและ
วรรณกรรม, ฯลฯ และการตีความภายใต้ปรัชญานี D ก็มุ่งเน้นที�การทําความเข้าใจ “ผู้สร้าง / 
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ผู้ เขียน” (author) ตวับทนั Dนๆ เชน่ การตีความพระคมัภีร์ไบเบิ Dล ก็คือการพยายามทําความเข้าใจ
เจตจํานงของพระผู้ เป็นเจ้า และการตีความนั Dนก็เป็นไปเพื�อที�จะหาความหมายที�เป็นจริงได้
สําหรับชว่งเวลาที�เกิดการตีความ 

ในทางสงัคมศาสตร์ ความหมายของตวับทภายใต้ปรัชญาชดุนี Dมิได้จํากดัอยู่เพียงตวับท
ที�บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั Dน หากยังหมายรวมถึง “การกระทํา (action) และการ
แสดงออก (expression) ของมนุษย์” อีกด้วย โดยในความหมายหลังนี D ศาสตร์การตีความ
มุ่งเน้นที�จะทําความเข้าใจ “สิ�งที�อยู่ด้านใน” (inwardness) ของมนษุย์ (Gadamer 1984 อ้างใน 
Diesing 1991) 

ในบริบทของการเข้าถึงความรู้ นกัปรัชญาสํานักนี Dเชื�อว่า ไม่มีความรู้ใดเกิดขึ Dนโดย
ปราศจาก “ความรู้ที�มีมาก่อน” (foreknowledge) (Diesing 1991) นั�นคือ มนุษย์ก่อรูปการ
เกี�ยวกับสิ�งที�ไม่รู้บนฐานของสิ�งที� รู้ ซึ�งนั�นก็คือการสร้างสมมติฐาน เช่น เราสามารถสร้าง
สมมตฐิานที�วา่ ผู้ ที�เป็นอาสาสมคัรชว่ยผู้ประสบภยัคลื�นยกัษ์ เป็นผู้ ที�มีความเห็นใจและเข้าใจผู้ ที�
เดือดร้อน ทั Dงนี Dเพราะเราเคยรู้จกัอาสาสมคัรดแูลผู้ติดเชื Dอเอชไอวี (HIV) คนหนึ�ง และคนคนนั Dน
เป็นผู้ ที�เข้าใจและเห็นใจผู้ติดเชื Dอ หรือเราอาจมีสมมติฐานว่า ผู้ สมัครเพศชายที�สมัครรับการ
เลือกตั Dงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น่าจะมีโอกาสได้รับการเลือกตั Dงมากกว่าผู้สมคัรเพศหญิง 
ทั Dงนี Dเพราะเรารับรู้มาก่อนว่า ในการเลือกตั Dงครั Dงที�ผ่านมามีจํานวนผู้ ได้รับการเลือกตั Dงที�เป็นเพศ
ชายมากว่าเพศหญิง เป็นต้น กล่าวอีกทางหนึ�ง ก็คือ เราตีความหรือสร้างการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสงัคมบนฐานการรับรู้ที�มีมาก่อน 

อยา่งไรก็ดี เมื�อเราอา่นหรือได้รับข้อมลูจากตวับท6 มากขึ Dน เราอาจพบว่าสมมติฐานการ
ตีความเดิมของเราอาจจะผิด แตน่ั�นไม่ใช่ปัญหา เราสามารถสร้างสมมติฐานชดุใหม่ขึ Dนมา และ
ตรวจสอบย้อนกลบัไป-มากบัข้อมลูที�พบใหม่จากตวับท กระบวนการเช่นนี Dจะทําให้ผู้ศกึษาเกิด
ความเข้าใจในสิ�งที�ศึกษามากขึ Dน จนกระทั�งในที�สุดสมมติฐานและการตีความสอดรับกัน 
(relevant) ซึ�งกระบวนการเช่นนี Dเรียกว่า “วงจรของการตีความ” (hermeneutic circle) (Diesing 
1991: 110) และที�เป็นเช่นนี Dได้นั Dน ก็เพราะศาสตร์การตีความไม่ได้มุ่งเน้นการได้มาซึ�ง “ความ
จริงที�ไม่แปรผนั” (absolute truth) หรือ “กฎสากล” (universal law) หากแตมุ่่งหมายที�จะสร้าง
การตีความที�สอดรับกบั “ตวับท” 

จะเห็นได้ว่า ปรัชญาของศาสตร์การตีความไม่ได้แยกตวับทหรือสิ�งที�ศึกษาออกจากผู้
ศึกษา และไม่ได้มุ่งหมายที�จะให้ผู้ ศึกษากําหนดตัวเองในฐานะผู้ ที�ปราศจากทัศนคติใดๆ 
(neutral) สิ�งที�ศาสตร์นี Dต้องการก็คือ “การเข้าไปร่วมอยู่” (involvement) ในฐานะ “คนใน” 

                                                 
6 “ตวับท” ในที�นี D หมายรวมถงึการกระทําของมนษุย์ และปรากฏการณ์ทางสงัคม – ผู้ เขียน 
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ภายใต้บริบททางสงัคมและวฒันธรรมของสิ�งที�กําลงัศกึษา รวมทั Dง “ให้ความหมายกบัตวัผู้ศกึษา
อยา่งมาก... ในฐานะที�เป็นผูอ่้าน/ผู้ตีความหรือผู้หาความหมายในตวับท (subject as reader of 
text)” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2544: 47) ดงันั Dน ความรู้ที�ถกูผลิตขึ Dนภายใต้ปรัชญาการตีความ
ของกระบวนทัศน์การกําหนดสร้าง จึงเป็น “ความรู้อันเนื�องมาแต่ตัวตนของผู้ ศึกษา” (self-
knowledge) (Diesing 1991) 

ดงันั Dน “ภววิทยา” ของกระบวนทัศน์การกําหนดสร้างจึงมองสิ�งที�เรียกว่าความรู้และ
ความจริงในลกัษณะ “สมัพทัธ์” (relative) กบับริบท และผู้แสวงหาความรู้ที�เข้าไปอยู่ในบริบท
นั Dนๆ และ “ญาณวิทยา” ของกระบวนทศัน์นี Dก็คือญาณวิทยาแบบ “สมัพทัธนิยม” (relativism) ที�
มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ รวมทั Dงบริบทของความรู้และผู้แสวงหาความรู้ ในลกัษณะ
อ้างอิงซึ�งกนัและกนั 
 
หลังสมัยใหม่นิยม (Post-modernism)  
 ธงชัย วินิจจะกูล (2544: 354) กล่าวว่า “หลงัสมัยใหม่” ไม่ใช่ทฤษฎี หรือมโนทัศน์ 
(concept) ชุดใดชุดหนึ�ง แต่วิธีคิดในแบบหลังสมยัใหม่เป็น “แนวทางความรับรู้ความเข้าใจ
สงัคมมนษุย์อยา่งกว้างๆแนวหนึ�ง... ที�ท้าทายสั�นคลอนรากฐานทางภูมิปัญญาของโลกสมยัใหม่
... โดยที�ตวัมนัเองมิได้เสนอทฤษฎีหรืออดุมการณ์ข้อเสนอรูปธรรมใดเลย” และสิ�งสําคญัที�วิธีคิด
แบบหลังสมัยใหม่ท้าทายและตั Dงคําถามก็คือ “การอธิบาย / ตํานานที� ยิ�งใหญ่” (Grand 
Narrative) วา่ด้วยเรื�อง “การเข้าถึงความรู้และความจริง” ของยคุสมยัใหม ่ 
 ปรัชญาหรือวิธีคดิที�เรียกว่า “สมยัใหม่” ของโลกตะวนัตกได้เริ�มขึ Dนเมื�อต้นศตวรรษที� 18 
(สวา่ง เลิศฤทธิh 2547) ในชว่งเวลานั Dนได้เกิดสิ�งที�เรียกวา่ “การเกิดแสงสว่างทางปัญญา หรือการ
รู้แจ้ง” (the Enlightenment) ขึ Dนในฐานะที�เป็นการตอบโต้ตอ่ “ยุคมืด” (Dark Age) หรือ “ยุค
กลาง” (Middle Age) ซึ�งเป็นช่วงที�ศาสนจกัรโรมนัคาธอลิกมีอิทธิพลสงูสดุในการชี Dนําความคิด
ของคนในนามของศรัทธา จนกระทั�งเกิดสงครามศาสนาระหว่างศาสนจักรโรมันคาธอลิกกับ
ศาสนาอิสลาม หรือที�รู้จกักนัในนาม “สงครามครูเสด” (the Crusade) ขึ Dน 

นกัปรัชญาแห่งยคุสมยัใหม่หรือยคุรู้แจ้งทางปัญญาเห็นว่า การที�ประชาชนถกูชี Dนําทาง
ความคิดด้วยศรัทธาในศาสนาของยคุมืดได้นั Dน เป็นเพราะศรัทธาทําให้คนไม่ใช้เหตผุล และเชื�อ
โดยไม่คิดไตร่ตรอง (dogmatic) ดงันั Dน การเริ�มต้นของยุคสมยัใหม่ จึงเป็นการเริ�มต้นของ “ยุค
แห่งเหตผุล” (the Age of Reason) และวลีสําคญัที�สะท้อนวิธีคิดของยคุสมยั และเป็นที�จดจํา
มาจนทกุวนันี Dก็คือวลีที�ว่า “ฉันคิด ดงันั Dน ฉันจึงดํารงอยู่” (I think therefore I am.) ที�กล่าวโดย 
เดส์การ์ตส์ (René Descartes) นกัวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชาวฝรั�งเศส ผู้ประยกุต์หลกั
ของคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางปรัชญา และเป็นผู้วางรากฐาน “ปรัชญาเหตผุลนิยม” 



 17

(Rationalism) และวิธีการแสวงหาความจริงในแบบวิทยาศาสตร์ (scientific method) (วิทยากร 
เชียงกลู 2548) ที�เชื�อวา่มนษุย์สามารถเข้าถึงความรู้และความจริงได้ด้วยประสบการณ์ที�ผ่านมา
ทางเหตผุลเชิงประจกัษ์ (empirical) ซึ�งเป็นลกัษณะเดียวกนักบัปฏิฐานนิยม 

การเชื�อว่าความรู้และความจริงสามารถเข้าถึงได้ด้วยประสบการณ์ (self-evident) 
เชน่นี D สะท้อนความคดิที�วา่ มนษุย์สามารถใช้เหตผุลในการแสวงหาความรู้และความจริงได้ด้วย
ตวัเอง ซึ�งเป็นสิ�งที�ตรงกันข้ามกับวิธีคิดในยุคมืดที�ความจริงเป็นสิ�งที�ถูกสร้างและถูกอธิบาย
โดยศาสนจักร การที�นักปรัชญาประจักษ์นิยมของยุครู้แจ้งเชื�อว่า “ความจริงอยู่ข้างนอกนั�น” 
(The truth is out there.) รอคอยเพียงผู้ ที�จะไปแสวงหาตามที�ได้กล่าวแล้วนั Dน ส่งผลตอ่ความคิด
ของมนษุย์ในแง่ที�วา่ มนษุย์เป็นผู้ ที�มี “สิทธิ และ เสรีภาพ” ในการแสวงหา ดงันั Dน นยัยะหนึ�งของ
ปรัชญาของยุคสมยัใหม่ ก็คือการเชื�อมั�นในตวัมนุษย์ (humanism) ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีอิสระ 
(self-governing) และเป็น “ศนูย์กลาง” ของการคิดและการกระทํา และเสรีภาพในการเข้าถึง
ความรู้ด้วยตวัมนษุย์เองโดยวิธีการที�เป็นเหตเุป็นผลในแบบวิทยาศาสตร์นี Dเอง จึงเป็นตํานานอนั
ยิ�งใหญ่แห่งยุคสมัยใหม่ในการปลดปล่อยมนุษย์จากความเขลา (meta-narrative of 
emancipation) (จนัทนี เจริญศรี: 2544) 

อย่างไรก็ดี ความเปลี�ยนแปลงทางสังคมอย่างที�ไม่เคยเป็นมาก่อน อาทิ การเกิด
สงครามโลกที�ส่งผลตอ่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมของโลก ได้ส่งผลให้เกิดการตั Dงคําถามตอ่
วิธีคิดเรื�องความเป็นเหตเุป็นผล และเสรีภาพของมนษุย์ อนัเป็นวิธีคิดหลกัของยุคสมยัใหม่ขึ Dน 
นอกจากนี D 

ในช่วงระยะเวลาเปลี�ยนผ่านจากยุคสมยัใหม่ (modern) สูยุ่คหลงัทนัสมยั (postmodern) หรือ
ในช่วงต้นทศวรรษที� 1960 มีนกัสงัคมสาสตร์หลายคนตั Dงข้อสงัเกตว่า ภาวะทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม กําลงัมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัยะสาํคญั อาทิ ลกัษณะทางเศรษฐกิจที�ก้าวเข้าสู่
เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมมวลชน (mass consumption) ความเป็นสงัคมขา่วสารที�ประกอบขึ Dนจาก
การจําลอง (simulation)... รวมทั Dงรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยีและวฒันธรรม เป็นยคุที�สื�ออิเลคโทร
นิคส์สามารถตดัข้ามผา่นพื Dนที�ทางกายภาพจะเข้ามาแทนที� “ชุมชน” อนัจะทําให้แนวคิดเรื�องสงัคม
กลายเป็นภาพลวงตา เป็นยุคที�ปัจเจกชนสูญเสียอัตลักษณ์ของตนไป เนื�องจากสิ�งแวดล้อมที�
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว นกัสงัคมวิทยาบางคนตั Dงข้อสงัเกตว่า ยคุหลงัสมยัใหม่ (postmodernity) 
กําลังก้าวเข้ามาแทนที� ยุคสมัยใหม่ (modernity) อันเป็นยุคที�... ความมีเหตุผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์ และอิสรภาพทางการเมืองกําลงัถกูท้าทาย 

               (จตรุงค์ บณุยรัตนสนุทร 2546: 200) 
 

 ดงันั Dน กระแสคิดสําคญัของยุคหลังสมยัใหม่ก็คือการตั Dงคําถามต่อ “ความชอบธรรม” 
(legitimacy) ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์ในยคุสมยัใหม่ ส่งผลไปสู่การอธิบายว่า “อภิตํานาน” 
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(Grand Narrative) หรือคําอธิบายอนัยิ�งใหญ่ชดุตา่งๆของยุคสมยัใหม่ กลายสภาพเป็นเพียง
มายาคติ (Lyotard 1992 อ้างใน จนัทนี เจริญศรี: 2544) หรือ “วาทกรรม” (discourse) ชดุหนึ�ง
เทา่นั Dน 

มิเชล ฟโูกต์ นกัคดิที�มีอิทธิพลตอ่ความคดิของยคุหลงัสมยัใหม่ผู้หนึ�งกล่าวว่า วาทกรรม
ก็คือปฏิบตัิการของภาษา (language in action) (Danaher; Schirato; and Webb 2000) ที�
ผ่านกระบวนการทําให้เป็นสถาบนั (institutionalisation) และการผลิตซํ Dาทางสังคม (social 
reproduction) เพื�อที�จะสถาปนาความคิดหรืออุดมการณ์บางชุดให้กลายมาเป็น “ความจริง” 
(social construction of reality) และการสถาปนาความจริงดงักล่าว ก็ได้เข้าไปเบียดขบัความ
จริงชดุอื�นๆให้ไปอยู่ในพื Dนที�ชายขอบ (margin) ตวัอย่างเช่น ข้อความรณรงค์เพื�อป้องกนัการติด
เชื Dอเอชไอวี/เอดส์ ที�ว่า “ไม่มั�วเข็ม ไม่มั�วเพศ ไม่ติดเอดส์แน่นอน” ได้สร้าง “ความจริง” ชดุหนึ�ง
ที�ว่า ผู้ติดเชื Dอเอชไอวี “ทกุคน” คือผู้ ที�มีพฤติกรรมที�ไม่น่าพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้ติดเชื Dอที�ไม่ว่าจะ
ติดเชื Dอจากอะไรก็ตามถกูรังเกียจ ดงันั Dน ข้อความชดุนี Dจึงเป็น “วาทกรรม” ที�ถกูสร้างขึ Dน และได้
สร้างอํานาจในการอธิบายชดุหนึ�งขึ Dนมา และตวัอย่างหนึ�งของ “อํานาจในการอธิบาย” ที�เห็นได้
ชดัเจนก็คือ อํานาจของคําว่า “Science” ซึ�งแตเ่ดิมหมายถึง “ความรู้” นั Dน ในปัจจบุนัถกูนิยาม
ในฐานะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ เท่านั Dน อย่างไรก็ดี คําว่า “ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์” (not scientific) กลบัถูกให้ความหมายที�แสดงถึงความไม่น่าเชื�อถือของสิ�งที�ถูก
กล่าวถึง ซึ�งนยัยะในทาง “การเมืองของความรู้” (politics of knowledge) ของปรากฏการณ์นี Dก็
คือ การสร้างอํานาจนําของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในการอธิบายว่า วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
เทา่นั Dนที�เป็น “ความรู้” คํากล่าวนี Dจึงเป็นวาทกรรมเชิงสญัญะ (sign) ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ในการสร้างความเป็นชายขอบให้กบัความรู้ประเภทอื�นๆ  

ดงันั Dน สิ�งที�วิธีคิดแบบหลังสมัยใหม่พยายามพูดถึงก็คือ สิ�งที�รับรู้ว่าเป็นความรู้และ
ความจริงในโลกนี Dนั Dน คือสิ�งที�ถูกประกอบสร้างขึ Dนมาด้วยอุดมการณ์ (ideology) และ
กระบวนการชดุหนึ�งๆ นอกจากนี D Lyotard (1992) นกัคดิของยคุหลงัสมยัใหมจ่งึเสนอวา่ 

ความรู้ที�มีลกัษณะพึงประสงค์คือ ความรู้ที�มีลกัษณะเฉพาะท้องถิ�น หลากหลาย ใช้การวิเคราะห์
ระดบัจุลภาค และเป็นเรื�องเลา่ในขอบเขตแคบๆ (little narrative) เขาเสนอให้เปลี�ยนโลกทศัน์ต่อ
ความรู้เสยีใหมจ่ากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ ไอแซค นิวตนั ที�เห็นวา่จกัรวาลมีความคงที� โลกทศัน์
ยคุใหม่จะต้องเปลี�ยนไป เราอยู่ในโลกที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ดงันั Dน ความรู้อย่างดีที�สดุจึงเป็น
ความรู้แบบชั�วคราวที�ต้องปรับเปลี�ยนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้ในยุค
หลงัๆก็ได้แสดงให้เห็นชดัวา่ ความคิดแบบนิวตนั ไมใ่ช่สิ�งที�ถกูอีกตอ่ไปแล้ว 

  (จตรุงค์ บณุยรัตนสนุทร 2546: 201-202) 
 



 19

จะเห็นได้ว่า “หลังสมัยใหม่” ไม่ได้เชื�อในเรื�อง “ภววิทยา” ซึ�งหมายถึงว่า ไม่มีสิ�งที�
เรียกว่า “ธรรมชาติ” ของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงล้วนเป็นสิ�งประกอบสร้าง
ทางสงัคม ที�ขึ Dนอยู่กบัเวลาและสถานที� (knowledge is subjected to space and time) และ
อดุมการณ์ (ideology) ที�แตกต่างหลากหลาย ดงันั Dน ภายใต้วิธีคิดแบบหลงัสมยัใหม่นิยมนี D จึง 
“ไม่มีกระบวนทศัน์อีกตอ่ไป ไม่มีความรู้ มีแตค่วามเป็นจริงที�หลากหลาย...” (จตรุงค์ บณุยรัตน
สนุทร 2546: 204) 

และสิ�งที�วิธีคิดหลังสมัยใหม่กระทําเพื�อ “ตอบโต้” ความรู้ในแบบอภิตํานาน (Grand 
Narrative) แห่งยคุสมยัใหม่ ก็คือการ “รื Dอ” (deconstruct) สิ�งที�เรียกว่าความรู้เหล่านั Dนออกมา
เพื�อให้เห็นวา่ สิ�งเหลา่นั Dน “ประกอบสร้าง” (construct) ด้วยอดุมการณ์ชดุใด 
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บทที� 3 

 
กระบวนทศัน์กับวิธีวิทยาของการวิจัย 

 
ลักษณะของการวิจัย (research approach) 

กระบวนทศัน์ของการแสวงหาความรู้สามารถแบ่งโดยภาพรวมได้ 2 กลุ่มหลกั คือ 1) 
“กลุ่มปฏิฐานนิยม” (positivism) ที�เชื�อว่าความรู้และความจริงต้องสามารถตรวจสอบและชี Dวดั
ได้ด้วยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (empirical evidence) ที�มีลกัษณะวตัถวิุสยั (objectivity) 2) “กลุ่ม
ปฏิเสธปฏิฐานนิยม” (anti-positivism) ที�เชื�อความความรู้และความจริงเกิดจากการตีความ 
(interpretation) อนัเกี�ยวโยงกบัอตัวิสยัของผู้สร้างความรู้ (subjectivity) และกระบวนทศัน์หลกั
สองกลุ่มนี D ได้นําไปสู่การเกิดขึ Dนของลกัษณะการวิจยั 2 ลกัษณะหลกั คือ การวิจยัเชิงปริมาณ 
(quantitative approach) ที�มีรากฐานมาจากกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative approach) ที�มีรากฐานมาจากกระบวนทัศน์ปฏิเสธปฏิฐานนิยม 
(Davidson and Tolich 1999) 

การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการวิจยัที�อธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมผ่านการแสดงออก
ทางตวัเลข (numerical expression) ทั Dงนี Dการวิจยัในลกัษณะนี Dเชื�อว่า การแสดงออกด้วยตวัเลข
สามารถนําเสนอความแน่นอน (precision) เป็นการวิจัยที�กระทําผ่านข้อมูลที�แข็งตวั7 (hard 
data) เพราะข้อมลูลกัษณะนี Dสามารถนบัและวดัได้ ขณะที�การวิจยัเชิงคณุภาพนั Dนมุ่งเน้นการทํา
ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคมผ่านอธิบายและตีความ (Davidson and Tolich 1999) หรือ
อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ มีความต่างกันใน 2 มิติหลกั คือ 
แนวคิดเชิงปรัชญาเกี�ยวกับสรรพสิ�งในโลก (philosophical foundation for how the world 
works) และ วิธีการวิเคราะห์และตีความข้อมลู (mode of data analysis and interpretation) 
(อทุยั ดลุยเกษม 2545) กลา่วคือ 

ในสว่นที�เกี�ยวกบัโลกทศัน์ การวิจยัเชิงปริมาณยึดแนวคิดของปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ�ง
หมายความว่า สรรพสิ�งทั Dงหลายในโลกนี Dมี Pattern ของมนัอยู่แล้ว ในขณะที�การวิจยัเชิงคณุภาพ
ยึดถือแนวคิดของปรัชญาแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ซึ�งไม่เชื�อว่าทกุสิ�งทกุอย่างมี 
Pattern ตายตวั แตม่ีลกัษณะเป็นพลวตั (dynamic)… การวิจยัเชิงปริมาณไมค่อ่ยให้ความสนใจกบั
มิติความเป็นมนษุย์ เพราะใช้แนวคิดแบบ “วิทยาศาสตร์กายภาพ” ในขณะที�การวิจยัเชิงคณุภาพให้
ความสนใจกับมิติความเป็นมนุษย์มากกว่า เพราะเห็นว่าการวิจัยที�เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม 

                                                 
7 ในที�นี Dหมายถึงข้อมลูที�สามารถสร้างรหสั (code) ในรูปตวัเลขได้ – ผู้ เขียน 
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(Social Phenomena) นั Dนมีตวัมนษุย์เข้าไปเกี�ยวข้องในฐานะผู้กระทํา (Actor)… ในแง่ของกรอบ

แนวคิด การวิจยัเชิงปริมาณมกัจะไมใ่ห้ความสนใจกบัมิติทางประวตัิศาสตร์8มากนกั แตก่ารวิจยัเชิง

คณุภาพนั Dนจะให้ความสําคญักบัมิติทางประวตัิศาสตร์มาก... การวิจยัเชิงปริมาณให้ความสําคญั

กบัการนําผลวิจยัไปอ้างอิงในวงกว้าง (Generalisation) แต่การวิจยัเชิงคณุภาพให้ความสนใจกบั
การทําความเข้าใจในสิ�งที�ศกึษาวิจยัอย่างลกึซึ Dง แต่ไม่สนใจที�จะนําไปอ้างอิงในวงกว้าง... การวิจยั
เชิงปริมาณใช้การวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ที�เรียกกันว่า 
Interpretive Understanding… การวิจัยเชิงปริมาณต้องการข้อมูลเฉพาะที�เป็นตวัเลข ถ้าไม่ได้
ข้อมลูที�เป็นตวัเลขจริง ก็ต้องปรับข้อมลูนั Dนให้เป็นตวัเลขสมมติ (Assigned number) แตก่ารวิจยัเชิง
คณุภาพนั Dนใช้ข้อมลูได้ทั Dงสองแบบ... การวิจยัเชิงปริมาณให้ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูตาม
ตวัเลขที�คํานวณออกมา แต่การวิจยัเชิงคุณภาพให้ความหมายกับผลการวิเคราะห์ตามบริบททาง
สงัคม และวฒันธรรมของแหลง่ข้อมลูที�ทําวิจยั...  

             (อทุยั ดลุยเกษม2545: 59-60) 
 
 การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ที�กล่าวมา ก็คือสิ�ง ที�สัมพันธ์กับ
องค์ประกอบที� 3 ของกระบวนทศัน์ที�เรียกว่า “วิธีวิทยา” (methodology) และ “คําถามทางวิธี
วิทยา” (Methodological Question) ตามที�ได้กลา่วแล้วในเบื Dองต้น 

คําถามทางวิธีวิทยา... เป็นการถามเกี�ยวกับการได้มาซึ�งความรู้ต่อโลก “ผู้ ต้องการรู้” “ผู้ แสวงหา
ความรู้” หรือ “ผู้ รู้” สามารถแสวงหา “หนทางในการหาความรู้” ได้อยา่งไร... คําตอบตอ่คําถามนี Dมิได้
เป็นอิสระหรือเป็นแตว่ิธีวิทยาก็ใช้ได้ ทวา่วิธีวิทยาที�เหมาะสมได้ถกูกําหนดโดยคําตอบต่อคําถามทั Dง
สองประเภทข้างต้น (คําถามทางภววิทยา และ คําถามทางญาณวิทยา – ผู้ เขียน) ตัวอย่างเช่น 
ความเป็นจริงในทัศนะของผู้แสวงหาความรู้ที�ต้องการให้อยู่ในลกัษณะวัตถุวิสยั จะกําหนดให้ผู้
แสวงหาความรู้พยายามควบคุมตัวแปรต่างๆที�เกี�ยวข้องให้ปราศจากอคติ ปลอดพ้นจากการ
ปนเปืDอนของสิ�งที�ไม่ได้ศึกษาชี Dวดั ดงันั Dน วิธีการศึกษาหาความรู้ของผู้แสวงหาความรู้ท่านนี D ก็จะ
พยายามใช้วิธีการเชิงปริมาณ เพื�อควบคมุตวัแปรที�เกี�ยวข้องได้ตามต้องการ หรือตามที�ผู้แสวงหา
ความรู้ท่านนั Dนมีทศันะต่อโลกแห่งความจริงว่าสามารถชี Dวดัได้ โดยตนเองสามารถอยู่วงนอกของ
เรื�อง ไมเ่ข้ามาเกี�ยวข้องสมัพนัธ์กบัเรื�องที�ศกึษา 

       (กิตตพิฒัน์ นนทปัทมะดลุย์ 2546: 26) 
 
 ดงันี Dแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า ในกระบวนการวิจยันั Dน วิธีวิทยาของการวิจยัไม่ใช่สิ�งแรกที�
ผู้ วิจยัควรจะพิจารณา เพราะการเลือกว่าจะใช้วิธีการใดนั Dน ขึ Dนอยู่กบัว่าผู้ วิจยัให้ความหมายกบั
สิ�งที�เรียกว่าความรู้/ความจริงว่าอย่างไร และกําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างตวัผู้ วิจยักับความรู้/

                                                 
8 “มิติทางประวตัศิาสตร์” ในที�นี Dหมายถึงการพิจารณาถึงพลวตัของการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมบนฐานการ
เคลื�อนของเวลา (time line) – ผู้ เขียน 
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ความจริงที�ต้องการแสวงหาในลกัษณะใด ดงันั Dน หวัใจของการวิจยัจึงไม่ใช่วิธีวิทยา เพราะวิธี
วิทยาเป็นสิ�งปลายทางที�ใช้ในการตอบสนองตอ่โลกทศัน์ของผู้ วิจยั และแก่นแกนที�แท้ของการ
วิจยั ก็คือการตอบคําถามในเรื�อง “กระบวนทัศน์” ทั Dงคําถามทางภววิทยา ญาณวิทยา และวิธี
วิทยา ของตวัผู้ วิจยัเอง 
 
ประเภทของการวิจัย 
 การวิจยัสามารถแบง่ประเภทได้ในหลายลกัษณะ ทั Dงนี Dขึ Dนอยูก่บัเกณฑ์ในการแบง่ ในที�นี D
จะกลา่วถึงการแบง่ประเภทของการวิจยัตามเกณฑ์จดุมุง่หมาย และเกณฑ์วิธีการวิจยั ดงันี D 

1. เกณฑ์จดุมุง่หมาย สามารถแบง่ได้เป็น การวิจยัพื Dนฐาน (basic research) และการ
วิจยัประยกุต์ (applied research) 
 
การวิจยัพื Dนฐานหรือการวิจยับริสทุธิh (pure research) เป็นงานวิจยัที�ทําขึ Dนเพื�อขยายขอบเขต
ความรู้ให้กว้างขวางออกไป เป็นการทําวิจัยเพื�อสร้างทฤษฎี สร้างแนวคิดใหม่ๆ... การวิจัย
พื Dนฐานมุ่งหาความรู้ ความจริงในเชิงหลกัวิชา ไม่สนใจว่าความรู้และความจริงที�ค้นพบนั Dนจะ
เป็นประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้หรือไม.่.. การวิจยัพื Dนฐานจะใช้เวลาศกึษาค้นคว้านานและจะใช้
ประโยชน์ได้ต้องนําไปศกึษาวิจยัต่อ สว่นการวิจยัประยกุต์เป็นงานวิจยัที�มุ่งนําผลการวิจยัที�ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือสภาพความเป็นอยูข่องสงัคมให้ดีขึ Dน 
 

        (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธิh 2547: 21) 
 

2. เกณฑ์วิธีการวิจยั สามารถแบง่ได้หลายประเภท โดยมีประเภทที�สําคญั คือ 
 
การวิจยัแบบบรรยาย (descriptive research)  หมายถึงการวิจยัที�เน้นการรวบรวมข้อมลูเพื�อ
ทําความเข้าใจ และบรรยายปรากฏการณ์ การวิจยัประเภทนี Dยงัอาจแบ่งประเภทย่อยลงไปอีก
ได้ เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (historical research) การวิจัยเชิงสํารวจ (survey 
research) การวิจยัย้อนประสบการณ์ (ex post facto research) การศึกษารายกรณี (case 
study)… การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) และการวิจัยกึ�งทดลอง (quasi 
experimental research) เป็นการวิจยัที�มุง่ศึกษาอิทธิพลจากตวัแปรจดักระทํา (treatment) ที�
มีผลต่อตวัแปรตามโดยมีการวางแผนการทดลอง (experimental design) เพื�อควบคมุความ
แปรปรวนที�อาจเกิดขึ Dนจากตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous variables)… การวิจัยเชิง
สหสมัพันธ์ (correlation research) หมายถึงการวิจัยที�มุ่งศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ หรือตัวแปรตั Dงแต่สองตัวขึ Dนไป... การวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ (causal 
comparative research) หมายถึงการวิจัยที�ใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
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เพื�อให้ทราบสาเหตทีุ�ทําให้เกิดผลแตกต่างกนั... การวิจยัเชิงประเมิน (evaluative research) 
หมายถึงการวิจยัเพื�อวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามโครงการของหนว่ยงาน วา่ได้ผลตรงตาม
เป้าหมายมากน้อยเพียงไร มีปัญหาข้อบกพร่องที�ควรแก้ไขปรับปรุงในด้านใด... การวิจัยและ
พฒันา (research and development หรือ R & D) หมายถึง การวิจยัเพื�อสร้างหรือพฒันา
นวตักรรม และตรวจสอบนวตักรรมที�พฒันาขึ Dน… 
 

    (นงลกัษณ์ วิรัชชยั ใน เนาวรัตน์ พลายน้อย, ชยัยนต์ ประดษิฐศลิป์ 
                                           และ จฑุามาศ ไชยรบ (บรรณาธิการ) 2543: 50-51) 

 

นอกจากนี D ประเภทของการวิจยัยงัสามารถแบง่ตามเกณฑ์แหล่งข้อมลู, เกณฑ์ประเภท
ข้อมูล, ฯลฯ ได้ในอีกหลายลกัษณะ อย่างไรก็ดี “การแบ่งประเภทการวิจยัที�กล่าวมาทั Dงหมดนี D
มิใช่การแบ่งประเภทที�มีลกัษณะตายตวั ทั Dงนี Dเพราะการวิจัยแต่ละเรื�องที�ทําขึ Dนอาจมีลกัษณะ
กํ Dากึ�ง ที�ไมอ่าจแยกประเภทให้ชดัเจนก็ได้” (นงลกัษณ์ วิรัชชยั ใน เนาวรัตน์ พลายน้อย, ชยัยนต์ 
ประดษิฐศลิป์ และ จฑุามาศ ไชยรบ (บรรณาธิการ) 2543:51) 
 
ขั Iนตอนการวิจัย 
 ในกระบวนการวิจยันั Dน ไมว่า่การวิจยัหนึ�งๆจะมีรากฐานมาจากกระบวนทศัน์ชดุใด และ
เป็นการวิจัยประเภทใดก็ตาม ล้วนมีขั Dนตอนการวิจัย 5 ขั Dนตอนหลัก (นงลักษณ์ วิรัชชัย ใน 
เนาวรัตน์ พลายน้อย, ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์ และ จฑุามาศ ไชยรบ (บรรณาธิการ) 2543: 51-
53) ดงันี D 

1. ขั Iนกําหนดปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั Dนตอนที�ผู้ วิจยัเลือกหวัข้อ
วิจยั (research topic) รวมทั Dงให้รายละเอียดความเป็นมา, กําหนดปัญหาหรือ
โจทย์ของการวิจยั (research problem), กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยั รวมทั Dง
ตั Dงคําถามสําคญั (key questions) และกําหนดขอบเขตของการวิจยั 

2. ขั Iนรายงานเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการวิจัย และกําหนดสมมติฐานการวิจัย 
(research hypothesis) เป็นขั Dนตอนที�ผู้ วิจยัสํารวจ รวบรวม และสงัเคราะห์เอกสาร
ที�เกี�ยวเนื�อง เพื�อสกัดหลกัการและทฤษฎี รวมทั Dงผลการวิจยัในอดีต เพื�อนํามาเป็น
พื Dนฐานในการกําหนดสมมตฐิาน และออกแบบการวิจยั (research design) 

3. ขั Iนรวบรวมข้อมูล เป็นขั Dนตอนที�ผู้ วิจัยกําหนดว่าจะใช้ข้อมูลอะไร, รวบรวมจาก
แหลง่ข้อมลูใด, ใช้เครื�องมือชนิดใด, ด้วยวิธีการใด รวมทั Dงกําหนดการดําเนินงาน 

4. ขั Iนวิ เคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  เ ป็นขั Dนตอนที� ผู้ วิ จัย ทําการ
บรรณาธิกรณ์ (edit) ข้อมลู, วิเคราะห์ข้อมลูเพื�อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยั 
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รวมทั Dงบรรยายสรุปประเด็นจากผลการวิเคราะห์ รวมทั Dงนําเสนอผลการวิเคราะห์
และแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ 

5. ขั Iนการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั Dนตอนที�ผู้ วิจยัทําการสรุปผลการวิจยั
วา่ได้ผลสอดคล้องตามสมมตฐิานที�กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั Dงอภิปรายว่าผลการวิจยั
ที�ได้สอดคล้องหรือขดัแย้งกบัทฤษฎีที�มีอยู่อย่างไร, ผลการวิจยัได้สร้างองค์ความรู้
ใหมห่รือไม ่ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิที�จะเกิดขึ Dนตอ่ไป 
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